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MENSAGEM N°.                  /2009 

São Cristóvão, nove de março de 2009. 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de São Cristóvão 

 

Senhor Presidente; 

 

 Tenho a elevada honra de submeter à deliberação dessa Augusta Casa de Leis, 

os anexos: Projeto de Lei Complementar que institui o Plano Diretor do município de São 

Cristóvão, nos termos do que estabelece a Constituição Federal e a Lei Federal  

n° 10.257, de 10 de julho de 2001, e o Projeto de Lei Complementar do Perímetro Urbano, 

que dá a descrição das macrozonas urbanas do município, estabelecidas segundo a 

proposta para o Plano Diretor Participativo. 

 O objetivo é ordenar o pleno desenvolvimento das funções das macrozonas 

urbanas, dos núcleos rurais e do território municipal como um todo, conforme determina 

a Lei Orgânica do município, mediante diretrizes para o desenvolvimento urbano, como 

também para as políticas de desenvolvimento econômico, sociais, de segurança pública 

e ambiental do município. 

 Neste sentido, as presentes proposituras estabelecem a estruturação do território 

do município, com a determinação de suas áreas urbanas e rurais, que consideraram as 

especificidades e características existentes, com o intuito de estabelecer um crescimento 

ordenado de todo o território do município. 

 Foi proposta a utilização de alguns instrumentos da política urbana, previstos no 

Estatuto da Cidade, para que se promova e se implemente efetivamente uma política 

urbana municipal. 

 A elaboração dos presentes projetos de leis contou com a participação da 

sociedade, por meio de oficinas participativas e audiência pública, pelo que considero 

que a proposta merecerá a melhor acolhida por parte dessa Câmara Municipal. 

 Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de estima e consideração 

a Vossa Excelência e ilustres pares. 

 

 

 

 

 

Alex Rocha 

PREFEITO DE SÃO CRISTÓVÃO 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°         DE 2009                                                                                                                                                                                                          PÁGINA 1 de 41 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°          DE 2009 

 

 

Dispõe sobre o Plano Diretor do município de 

São Cristóvão e dá outras providências 

 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I 

DO PLANO DIRETOR 

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Diretor do município de São Cristóvão e contém os objetivos 

e diretrizes das políticas municipais para o desenvolvimento sustentável e a consolidação 

urbana do município, segundo os fundamentos da Lei Orgânica Municipal e conforme o 

disposto na Lei Federal n° 10.257, de 10 de julho de 2001, e na Constituição Federal de 

1988. 

Art. 2º O plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e 

expansão urbana e engloba o todo o território municipal. 

Art. 3º O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, 

devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar 

as diretrizes e as prioridades nele contidas. 

Art. 4º Este Plano Diretor foi elaborado e concebido com base em processos 

participativos populares e ficam garantidos pelo Poder Público a publicidade e o acesso 

a qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. 

Art. 5º Integram esta Lei os seguintes anexos: 

I – Anexo I – Mapa de macrozoneamento e do sistema rodoviário do município; 

II – Anexo II – Mapa de zoneamento Macrozona Urbana 1 – sede municipal – cidade de 

São Cristóvão; 

III – Anexo III – Mapa do sistema viário da Macrozona Urbana 1 – sede municipal – cidade 

de São Cristóvão; 

IV – Anexo IV – Mapa de zoneamento da Macrozona Urbana 2 – Grande Rosa Elze; 

V – Anexo V – Mapa do sistema viário da Macrozona Urbana 2 – Grande Rosa Elze. 

CAPÍTULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

Art. 6º Para os fins desta Lei são adotadas as seguintes definições: 

I – área residencial bruta: área ocupada pelos lotes residenciais, ruas de acesso aos lotes 

e estacionamentos residenciais, área das escolas, comércio local e equipamentos 

públicos e a metade da área limítrofe destes espaços. 

II – coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área edificável, excluída a área 

não computável, e a área do lote podendo ser: 
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a) básico, que resulta do potencial construtivo gratuito inerente aos lotes e glebas 

urbanos; 

b) máximo, que não pode ser ultrapassado, definido segundo cada zona de uso; 

c) mínimo, abaixo do qual o imóvel poderá ser considerado subutilizado, definido 

segundo cada zona de uso; 

III – densidade residencial bruta: relação entre a população que habita um espaço 

urbano e a sua área residencial bruta. 

IV – densidade residencial bruta máxima: é a máxima densidade residencial bruta 

admitida para determinada zona de uso e ocupação do solo urbano; 

V – habitação de interesse social: aquela destinada à população que vive em condições 
precárias de habitabilidade; 

VI – infra-estrutura básica: equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, 

iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia 
elétrica pública e domiciliar e vias de circulação; 

VII – macrozona: divisão da área do município em grandes porções para fins de 
ordenamento do uso do solo e desenvolvimento territorial; 

VIII – potencial construtivo de um lote é o produto resultante da multiplicação de sua 

área pelo coeficiente de aproveitamento, podendo ser: 

a) básico: produto resultante da multiplicação de sua área pelo coeficiente de 

aproveitamento básico; 

b) máximo: produto resultante da multiplicação de sua área pelo coeficiente de 

aproveitamento máximo fixado para a zona onde está localizado; 

c) adicional: corresponde à diferença entre o potencial construtivo igual ou inferior ao 

máximo e o potencial construtivo básico; 

d) mínimo: produto resultante da multiplicação de sua área pelo coeficiente de 

aproveitamento mínimo fixado para a zona onde está localizado; 

e) utilizado: área construída computável; 

f) virtual: potencial construtivo dos imóveis de preservação cultural e ambiental, passível 

de ser transferido para outras áreas; 

IX – zona: subdivisão das macrozonas urbanas, delimitadas nesta Lei e na Lei de Uso e 

Ocupação do Solo, onde são estabelecidas as normas de uso e ocupação do solo 
urbano. 

TÍTULO II 

DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS GERAIS 

Art. 7º São objetivos gerais deste Plano Diretor, a fim de orientar as políticas municipais 

setoriais: 

I – estabelecer prioridade de ação para a construção de políticas públicas municipais 

que visem assegurar o desenvolvimento econômico, social, cultural e físico-territorial do 

município e a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, visando à 

melhoria da qualidade de vida, o bem-estar da coletividade e a inclusão social. 

II – fortalecer a posição do município na região Pólo Costa dos Coqueirais como 

importante destino turístico-cultural do estado de Sergipe; 
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III – promover a articulação da gestão municipal no sentido de viabilizar consórcios 

intermunicipais para o fortalecimento e consolidação do município na região 

metropolitana da Grande Aracaju; 

IV – assegurar plena autonomia ao município para gerir seu território, segundo 

competência estabelecida pela Constituição Federal; 

V – ordenar o uso e a ocupação do solo rural e urbano, estabelecendo instrumentos de 

macrozoneamento e zoneamento e definindo normas gerais de proteção, recuperação 

e usos no território municipal; 

VI – instituir formas de parcerias entre o Poder Público e a iniciativa privada na 

elaboração e execução dos projetos de interesse público que dinamizem o setor 

produtivo; 

VII – promover a proteção, preservação e recuperação das características paisagísticas 

e dos ícones culturais do município; 

VIII – garantir a mobilidade, permitindo aos cidadãos o acesso universal aos bens e 

serviços urbanos e deslocamento no território municipal e nos seus espaços públicos, 

especialmente para os portadores de necessidades especiais. 

Parágrafo único. As políticas municipais promoverão a ação articulada entre União, 

Estado e Município, bem como envolverão os agentes econômicos e a sociedade civil.  

CAPÍTULO II 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, DAS DIRETRIZES E LINHAS ESTRATÉGICAS 

Art. 8º A Política Municipal de Desenvolvimento tem como objetivo central orientar o 

futuro do município e a promoção do desenvolvimento de São Cristóvão, de acordo 

com os princípios de sustentabilidade econômica, social, cultural e ambiental, por meio 

da potencialização de sua vocação como pólo de turismo histórico e cultural do Pólo 

Costa dos Coqueirais do Estado de Sergipe e como pólo de atividades do setor primário 

da economia, também com enfoque à produção de doces e produtos minerais e 

agropecuários. 

Art. 9º Como município integrante da Região Metropolitana de Aracaju, serão tratados, 

no âmbito metropolitano, sempre que possível, os assuntos relativos aos serviços públicos 

de interesse regional a saber: 

I – sistema de transportes; 

II – segurança pública; 

III – saneamento básico; 

IV – uso de recursos hídricos; 

V – conservação do meio ambiente; 

VI – habitação; 

VII – saúde; 

VIII – educação; 

IX – desenvolvimento sócio-econômico. 

Art. 10. A Política Municipal de Desenvolvimento observará as seguintes diretrizes: 

I – melhoria do desempenho das dimensões econômica, ambiental, social e institucional; 

II – gestão democrática e cooperação entre poder público e iniciativa privada; 

III – compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a proteção 

ambiental; 
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IV – preservação do meio ambiente natural e patrimonial – bens culturais materiais, 

imateriais e identidades sociais. 

Art. 11.  O objetivo central da Política de Municipal de Desenvolvimento será atingido 

mediante a adoção das seguintes linhas estratégicas:  

I – promoção de intercâmbio e parcerias com Aracaju; 

II – definição de questões do limite territorial municipal com o município de Aracaju; 

III – valorização do patrimônio histórico e cultural; 

IV – preservação e recuperação do meio-ambiente; 

V – priorização do saneamento ambiental; 

VI – promoção do direito à saúde e educação; 

VII – garantia do espaço urbano de qualidade com segurança, habitação, infra-

estrutura, áreas de esporte e lazer; 

VIII – delimitação, organização e qualificação dos espaços urbanos; 

IX – melhoramento das condições de transporte e comunicação; 

X – diversificação da economia e diminuição da dependência financeira, por meio de 

estimulo à multiplicidade e complementaridade de usos, visando o aproveitamento das 

potencialidades do município para a geração de empregos e renda; 

XI – fortalecimento institucional do poder público e da participação popular; 

XII – viabilização da formação de mão-de-obra capacitada voltada às vocações locais; 

XIII – garantia do direito às propriedades urbanas e rurais, promovendo a regularização 

fundiária; 

XIV – a conservação e o uso racional dos recursos minerais e hídricos. 

CAPÍTULO III 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO 

Art. 12. A Política Municipal de Turismo tem por objetivo fomentar o desenvolvimento da 

atividade turística. 

Art. 13. Constituem diretrizes da Política Municipal de Turismo: 

I – promover o desenvolvimento do turismo cultural; 

II – estruturar o poder público municipal para a gestão das atividades de turismo; 

III – incentivar o empreendedorismo e promoção da capacitação de empreendedores 

locais, notadamente no campo do turismo cultural, sustentável, de base comunitária; 

IV – promover a expansão e fortalecimento do comércio local, para atendimento à 

demanda do turismo e da população local; 

V – estabelecer parcerias para a abertura de oportunidades de acesso dos cidadãos do 

município à educação profissional para suprir as necessidades do mercado local do 

turismo; 

VI – promover a articulação com os grandes empreendimentos estabelecidos no 

município visando carrear recursos e iniciativas para a recuperação ambiental e do 

centro histórico; 

VII – promover atividades e roteiros turísticos que considerem as potencialidades 

específicas de São Cristóvão e a complementaridade com os produtos ofertados pelos 

demais municípios da região; 
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VIII – elaborar o Plano de Turismo Sustentável de São Cristóvão, com ações específicas, 

com prazos e metas estabelecidos em Lei para o cumprimento das diretrizes da Política 

Municipal de Turismo. 

Parágrafo único. A gestão e execução da Política Municipal de Turismo e a elaboração 

do Plano de Turismo Sustentável de São Cristóvão, serão de responsabilidade da 

Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Meio Ambiente e do Desporto com a 

participação das demais secretarias municipais e do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento. 

CAPÍTULO IV 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Art. 14. A Política Municipal de Meio Ambiente tem por objetivo a garantia do direito ao 

meio ambiente conservado por meio da ação articulada dos seguintes agentes: 

I – poderes municipal, estadual e federal; 

II – concessionárias públicas e privadas prestadoras de serviços de saneamento 

ambiental; 

III – empreendedores industriais do município; 

IV – sociedade civil como um todo. 

Art. 15. Constituem diretrizes da Política Municipal de Meio Ambiente: 

I – promover o uso sustentável dos recursos naturais; 

II – estruturar o poder público municipal para a gestão ambiental em conformidade com 

o Código Ambiental do município; 

III – promover a atuação efetiva do Conselho Municipal de Meio Ambiente; 

IV – elaborar a Agenda 21 Local, com base na participação popular, contendo ações 

específicas, prazos e metas estabelecidos em Lei. 

§ 1° A gestão e execução da Política Municipal de Meio Ambiente, bem como a 

elaboração e implementação da Agenda 21 Local, serão de responsabilidade da 

Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Meio Ambiente e do Desporto, com a 

participação das demais secretarias municipais e do Conselho Municipal de Meio 

Ambiente e Conselho Municipal de Desenvolvimento, em conformidade com o Código 

Ambiental do Município de São Cristóvão, instituído por lei específica. 

§ 2° A Agenda 21 Local deve dispor sobre: 

I – o uso racional da água, aí compreendidos: 

a) o sistema municipal de abastecimento de água e a responsabilidade das 

concessionárias do serviço; 

b) o sistema municipal de tratamento de esgotos e estratégia para implantação de 

estações de tratamento; 

c) a preservação e recuperação dos recursos hídricos existentes, em especial os rios 

Poxim e Paramopama, as fontes de água mineral e as áreas de proteção de mananciais; 

d) o controle de poluição das águas; 

II – o manejo de resíduos sólidos, aí compreendidos: 

a) a política municipal de limpeza urbana, coleta e deposição de resíduos; 

b) a implantação gradativa de coleta seletiva de resíduos sólidos; 

c) a eliminação de prática de queima de resíduos; 
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d) a articulação com municípios da Grande Aracaju para implantação do aterro 

sanitário por meio de consórcio intermunicipal; 

III – a drenagem urbana; 

IV – a manutenção de áreas de preservação de mananciais, áreas de preservação 

permanente e demais áreas de vegetação natural, em especial as áreas de mangue e 

remanescentes da mata Atlântica; 

V – a recuperação de áreas de preservação permanente degradadas, em especial nos 

manguezais; 

VI – o estabelecimento de parcerias para recuperação e monitoramento ambiental; 

VII – a realização ações de preservação ambiental, mediante capacitação e fomento às 

associações comunitárias e organizações não governamentais existentes no município ou 

que venham nele atuar; 

VIII – a promoção da proteção da saúde da população e a salubridade ambiental; 

IX – a promoção da universalização dos serviços e submetê-los ao controle social, tanto 

quanto à destinação dos serviços como o estabelecimento de tarifas e taxas justas, 

garantindo a participação popular nas iniciativas da administração pública em ações de 

saneamento ambiental; 

X – o estabelecimento de condições mínimas requeridas para a realização de contratos 

de concessão ou gestão de entidades públicas ou privadas com a administração direta; 

XI – a implementação de programas de saneamento nos povoados, visando a auto-

gestão dos serviços pela comunidade. 

CAPÍTULO V 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA 

Art. 16. A Política Municipal de Agropecuária tem por objetivo proporcionar o 

desenvolvimento das atividades agropecuárias no município, por meio de ações de 

fortalecimento da produção local e capacitação dos trabalhadores, visando a geração 

de renda pautada no desenvolvimento sócio-ambiental das comunidades envolvidas.  

Art. 17. Constituem diretrizes da Política Municipal de Agropecuária: 

I – desenvolver ações que levem à conservação, recuperação e gestão dos recursos 

naturais dos agroecossistemas e à proteção da biodiversidade; 

II – estimular a participação da assistência técnica nos processos de geração de 

tecnologias e inovações organizacionais, em relação sistêmica com instituições de ensino 

e de pesquisa, de modo a proporcionar um processo permanente e sustentável de 

fortalecimento da agropecuária familiar; 

III – garantir a oferta permanente e contínua de serviços de assistência técnica, que 

sejam presentes e atuantes em todas as localidades de modo a atender a demanda dos 

pequenos agropecuaristas do município;  

IV – apoiar ações múltiplas e articuladas de assistência e assessoria técnica, sócio-

ambiental e de extensão rural que viabilizem o desenvolvimento econômico equitativo e 

solidário, nos povoados do município; 

V – garantir ações que contemplem todas as fases das atividades econômicas, da 

produção à comercialização e abastecimento, observando as peculiaridades das 

diferentes cadeias produtivas; 

VI – viabilizar serviços de assistência técnica que promovam parcerias entre instituições 

federais, estaduais, municipais, organizações não-governamentais e associações de 

agropecuaristas familiares; 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°         DE 2009                                                                                                                                                                                                          PÁGINA 7 de 41 

VII – promoção de ações de regularização fundiária de áreas rurais; 

VIII – criação de linhas de créditos municipais para o pequeno produtor rural; 

IX – promover a elaboração do Plano Municipal de Agropecuária. 

§ 1° A gestão e execução da Política Municipal de Agropecuária e a elaboração do 

Plano de Agropecuária de São Cristóvão, são de responsabilidade Secretaria Municipal 

da Agricultura, Pesca e do Desenvolvimento Econômico, com a participação das demais 

secretarias do Conselho Municipal de Desenvolvimento. 

§ 2° O Plano de Agropecuária de São Cristóvão deverá tratar, inclusive, de ações para o 

fomento e desenvolvimento da pesca extrativista, baseado em princípios de 

conservação e sustentabilidade ambiental, visando, entre outros, a diversificação das 

atividades econômicas do município e a geração de renda. 

CAPÍTULO VI 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Art. 18.  A Política Municipal de Saúde tem por objetivo proporcionar o acesso universal e 

igualitário de todos os habitantes do município às ações e serviços de promoção, 

proteção e recuperação da saúde sem qualquer discriminação. 

Art. 19. Constituem diretrizes da Política Municipal de Saúde: 

I – articulação entre o sistema local e os municípios da região, tendo em vista a 

suplementação do atendimento em saúde, principalmente quanto aos serviços 

hospitalares e atendimento especializado;  

II – expansão e melhoria da qualidade dos serviços de saúde ofertados no município, 

com prioridade para os de atenção básica prestados por profissionais residentes no 

município e preparados para o exercício de suas funções; 

III – atenção prioritária para a coleta e armazenamento de materiais para exames; 

IV – ampliação e melhoramento da estrutura física dos postos de saúde; 

V – promoção do combate à zoonoses, inclusive pela grande circulação de animais 

soltos pelas áreas urbanas; 

VI – promoção da organização do Conselho Municipal de Saúde e viabilização de sua 

efetiva atuação; 

VII – promover a elaboração do Plano Plurianual de Saúde de São Cristóvão. 

Parágrafo único. A gestão e execução da Política Municipal de Saúde e a elaboração 

do Plano Plurianual de Saúde de São Cristóvão, são de responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Saúde, com a participação das demais secretarias, do Conselho Municipal 

de Saúde e do Conselho Municipal de Desenvolvimento. 

CAPÍTULO VII 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCAÇÃO E DESPORTOS 

Art. 20. A Política Municipal de Cultura, Educação e Desportos, tem por objetivo 

promover: 

I – a ação articulada de agentes públicos e privados envolvidos no processo de 

recuperação e conservação do patrimônio histórico de São Cristóvão; 

II – o desenvolvimento social por meio do acesso universal à educação, à cultura e à 

prática de esportes. 

Art. 21. Constituem diretrizes da Política Municipal de Cultura, Educação e Desportos de 

São Cristóvão: 
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I – resgatar e fortalecer as manifestações artísticas, culturais, especialmente a produção 

de doces típicos; 

II – estabelecer parcerias com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN, nas questões relativas ao patrimônio histórico de bens materiais e imateriais de 

São Cristóvão; 

III – a elaboração do Plano de Recuperação e Preservação do Patrimônio Histórico de 

São Cristóvão que leve em consideração: 

a) o estabelecimento de prazos e metas para a recuperação e conservação do 

patrimônio histórico material; 

b) a proteção das obras, objetos, documentos e imóveis de valor histórico, cultural, 

artístico e paisagístico, inclusive os monumentos de reconhecido valor; 

c) a capacitação da mão-de-obra local para atuar nas obras de manutenção e restauro 

das edificações tombadas em parceria com o IPHAN; 

d) resgate, divulgação e fortalecimento da cultura imaterial; 

e) o apoio às manifestações da cultura local. 

IV – capacitação de professores para a prática de atividades voltadas para o 

desenvolvimento da ética e cidadania; 

V – implantação de melhorias no sistema de educação básica, com ênfase na 

qualidade do ensino, na expansão da oferta de ensino médio e na qualificação e 

valorização do corpo docente municipal; 

VI – promoção de campanhas de educação patrimonial e cultural visando a 

internalização de valores e práticas relativos à preservação do patrimônio tombado e 

incremento da identidade cultural na população local; 

VII – inclusão da cultura local nos projetos pedagógicos das escolas, abrangendo todos 

os grupos sociais e as diferentes faixas etárias, com ênfase para os alunos da educação 

básica, visando a internalização de valores e práticas relativos à preservação das 

manifestações culturais locais; 

VIII – ampliação de oportunidades de educação de jovens e adultos em todo o 

município por meio das redes de ensino municipal e estadual, priorizando as atividades 

de alfabetização; 

IX – abertura de oportunidades de acesso dos cidadãos do município à educação 

profissional para suprir as necessidades do mercado local do turismo, da indústria e das 

demais atividades econômicas vocacionadas no município, de forma a promover a 

geração de emprego e renda; 

X – estabelecimento de parcerias com entidades de educação profissional de nível 

tecnológico e técnico e de formação inicial e continuada de trabalhadores para 

capacitação e aperfeiçoamento de profissionais para o mercado de trabalho atual e 

potencial de São Cristóvão; 

XI – priorização da educação ambiental e sanitária, abrangendo os diversos grupos 

sociais e faixas etárias, com ênfase para os alunos da Educação Básica – ensinos 

fundamental e médio – visando a internalização de novos valores e práticas comunitárias 

relativos à preservação ambiental e à saúde pública; 

XII – resgate do papel da Universidade Federal de Sergipe enquanto instituição pública 

de educação e desenvolvimento social, visando maior interação sócio-cultural junto à 

comunidade onde se insere; 

XIII – incentivo ao desenvolvimento de práticas desportivas, abrangendo todos os grupos 

sociais e as diferentes faixas etárias, com ênfase para os alunos da educação básica - 
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ensino fundamental e médio, visando a internalização de noções de disciplina, espírito 

de equipe e outras que a prática desportiva proporciona. 

XIV – a elaboração do Plano Plurianual de Educação e Desportos de São Cristóvão que 

leve em consideração: 

a) a oferta de ensino gratuito de qualidade nas escolas municipais, voltado inclusive para 

divulgação da história local e fortalecimento da identidade cultural de São Cristóvão; 

b) a aplicação da receita resultante de impostos e transferências recebidas na 

manutenção e no desenvolvimento do ensino de qualidade; 

c) o fomento às práticas desportivas, especialmente nas escolas municipais. 

§ 1° A gestão e execução da Política Municipal de Cultura, Educação e Desportos será 

de responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação, juntamente com a Secretaria 

Municipal da Cultura, Turismo, Meio Ambiente e do Desporto, com a participação do 

Conselho Municipal de Desenvolvimento. 

§ 2° A elaboração do Plano Plurianual de Educação e Desportos de São Cristóvão será 

de responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação, juntamente com a Secretaria 

Municipal da Cultura, Turismo, Meio Ambiente e do Desporto, com a participação do 

Conselho Municipal de Educação e do Conselho Municipal de Desenvolvimento. 

§ 3° A elaboração do Plano de Recuperação e Preservação do Patrimônio Histórico de 

São Cristóvão será de responsabilidade da Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Meio 

Ambiente e do Desporto, com a participação da Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, 

do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, e do Conselho Municipal 

de Desenvolvimento. 

CAPÍTULO VIII 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL 

Art. 22. A Política Municipal de Inclusão Social tem por objetivo a criação de 

oportunidades de desenvolvimento social às parcelas menos favorecidas da população, 

visando: 

I – a melhoria nos índices de desenvolvimento humano no município de Cristóvão, com 

especial atenção à educação e distribuição de renda; 

II – o combate à discriminação de qualquer natureza; 

III – a diminuição da violência por meio da inclusão social.  

Art. 23. Constituem diretrizes da Política Municipal de Inclusão Social: 

I – incentivar a recreação, o lazer e a prática de esportes pela população, com a 

implantação e manutenção de espaços e equipamentos correlatos, tendo o esporte 

como instrumento de inclusão social; 

II – ampliar a oferta de educação infantil por meio de organizações sociais; 

III – promover pareceria junto às escolas das redes municipal, estadual e federal e 

Universidade Federal de Sergipe para criação de cursos formação de mão-de-obra 

capacitada voltada para o desenvolvimento das vocações econômicas locais; 

IV – buscar alternativas de renda para grupos sociais vulneráveis, inclusive por meio da 

criação de associações e cooperativas para desenvolvimento de atividades ligadas à 

aquicultura e reciclagem de resíduos sólidos; 

V – combater a violência por meio da inclusão social, levando em consideração a 

possibilidade de criação de novos postos policiais, nos núcleos de apoio à área rural 

inclusive; 
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VI – elaborar o Plano de Inclusão Social de São Cristóvão, que leve em consideração: 

a) a integração do indivíduo ao mercado de trabalho e ao meio social; 

b) o amparo aos idosos e ao menor; 

c) o amparo e a integração dos portadores de necessidades especiais junto à 

sociedade; 

d) a integração e busca de alternativas econômicas para as comunidades carentes; 

Parágrafo único. A gestão e execução da Política Municipal de Inclusão Social e 

Segurança Pública e a elaboração do Plano de Inclusão Social de São Cristóvão será de 

responsabilidade da Secretaria Municipal da Inclusão e do Desenvolvimento Social, com 

a participação das demais secretarias e do Conselho Municipal de Desenvolvimento. 

CAPÍTULO IX 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MOBILIDADE 

Art. 24. A Política Municipal de Mobilidade tem por objetivo promover a melhoria da 

integração do território municipal, em âmbito local, junto aos núcleos de apoio à área 

rural, e regional, com os municípios da Região Metropolitana de Aracaju, por meio do 

ordenamento e melhoria dos transportes de passageiros e de cargas. 

Parágrafo único. A Política Municipal de Mobilidade será desenvolvida por meio de 

ações articuladas dos diversos agentes envolvidos, quais sejam: 

I – o Poder Público Federal, Estadual e Municipal; 

II – as empresas de transporte de passageiros e de cargas que atuam ou que venham a 

atuar no município; 

III – os empreendimentos geradores de tráfego no município; 

IV – a comunidade como um todo. 

Art. 25. Constituem diretrizes para a Política Municipal de Mobilidade: 

I – efetivar parcerias e consórcios com os municípios da Região Metropolitana de Aracaju 

para a elaboração dum Plano Diretor de Transportes Intemunicipal, visando o alcance de 

resultados efetivos na constituição de um eixo complementar de turismo cultural na 

região e a melhoria da acessibilidade para a população; 

II – conjugar esforços com as esferas federal e estadual para promover melhorias, visando 

a circulação e o escoamento da produção agrícola municipal, nas seguintes rodovias 

que interceptam o município: 

a) BR-101; 

b) SE-065 e SE-004 – Rodovia João Bebe Água; 

c) SE-212; 

d) SE-314; 

e) principais estradas vicinais, segundo Anexo I desta Lei. 

III – promover a implantação do sistema de transporte público coletivo municipal de 

qualidade, adequado às necessidades da população, interligando os núcleos de apoio 

à área rural às macrozonas urbanas e estas entre si, adaptando inclusive, o sistema viário, 

os terminais de embarque e os veículos do transporte coletivo ao uso por pessoas 

portadoras de necessidades especiais; 

IV – fortalecer o transporte coletivo e a circulação de pedestre e ciclistas, em detrimento 

do veículo particular, em especial no centro histórico; 
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V – disciplinar o tráfego de veículos e os estacionamentos ao longo de vias públicas no 

centro histórico, promovendo: 

a) a implantação de estacionamentos periféricos, visando à redução do tráfego de 

veículos; 

b) a implantação de vias necessárias à eliminação do tráfego de veículos pesados no 

centro histórico visando à preservação da paisagem urbana e do patrimônio; 

VI – regulamentar, monitorar e controlar a movimentação de cargas pesadas, bens e 

serviços; 

VII – consolidar a classificação e hierarquização das vias públicas, segundo definido nos 

Anexos III e V desta Lei; 

VIII – promover a manutenção adequada das vias das macrozonas urbanas; 

IX – compatibilizar a implantação e o funcionamento de novos estabelecimentos à 

capacidade de suporte das vias e da zona urbana onde serão instalados; 

X – promover a implantação de sinalização de trânsito e turística adequadas, segundo 

normas do Código de Trânsito Brasileiro, em rodovias ao longo do território municipal e 

em vias das macrozonas urbanas; 

XI – promover a construção e a recuperação de abrigos de ônibus nas macrozonas 

urbanas e nos núcleos de apoio à área rural, bem como viabilizar a construção de 

terminais rodoviários de integração dos transportes municipais e intermunicipais; 

XII – estabelecer diretrizes para segurança, educação no trânsito, sinalização, operação 

de corredores, passagens de pedestres, manutenção e construção de novas vias; 

XIII – promover a regularização de meios de transporte alternativos como o mototáxi; 

XIV – promover melhorias na infra-estrutura da rede de transportes hidroviários, para 

deslocamento da população local e como alternativa de transporte para o turismo, 

inclusive com melhoria e recuperação para atracadouro na sede municipal; 

XV – efetivar parcerias junto à iniciativa privada, com a participação dos demais 

municípios da Região Metropolitana de Aracaju, para abertura da rede ferroviária ao 

transporte de passageiros; 

XVI – elaborar o Plano de Mobilidade de São Cristóvão, visando o estabelecimento dum 

cronograma de ações, prazos e recursos para a consolidação das diretrizes da Política 

Municipal de Mobilidade. 

§ 1° A gestão e execução da Política Municipal de Mobilidade e a elaboração do Plano 

de Mobilidade de São Cristóvão são atribuições da Superintendência Municipal de 

Trânsito e Transporte – SMTT, com a participação das demais secretarias e do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento. 

§ 2° As prioridades para melhoria e implantação de vias serão determinadas pelas 

necessidades do transporte coletivo, pela complementação de ligações entre bairros e 

pela integração entre os municípios da Região Metropolitana e consolidadas no Plano de 

Mobilidade de São Cristóvão. 

§ 3° Os passeios devem ser considerados parte integrante das vias públicas e destinam-se  

exclusivamente à circulação de pedestres com segurança e conforto, sendo que a 

instalação de mobiliário urbano deverá ser regulada no Código de Posturas do município, 

cuja elaboração é de competência do Poder Público Municipal. 
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CAPÍTULO X 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 

Art. 26. A Política Municipal de Comunicação tem por objetivo promover a melhoria da 

integração do território municipal, em âmbito local, junto aos núcleos de apoio à área 

rural e demais localidades rurais por meio da melhoria e ampliação dos serviços de 

telecomunicações, segundo as tecnologias disponíveis. 

Parágrafo único. A Política Municipal de Comunicação será desenvolvida por meio de 

ações articuladas dos diversos agentes envolvidos, quais sejam: 

I – o Poder Público Federal, Estadual e Municipal; 

II – as empresas prestadoras de serviços de tecnologia da informação; 

III – a comunidade como um todo. 

Art. 27. Constituem diretrizes da Política Municipal de Comunicação: 

I – adotar os recursos da tecnologia de informação como meio essencial de acesso à 

informação; 

II – criar e implantar mecanismos de comunicação visando intensificar a interação e o 

diálogo entre os poderes executivo e legislativo municipais e a população; 

III – promover esforços junto aos agentes públicos e privados para melhoria e ampliação 

do atendimento à população, nas macrozonas urbanas e nas localidades rurais, por 

serviços de: 

a) telefonias fixa e móvel; 

b) telefones públicos; 

c) serviços de correios e telégrafos; 

d) rádios comunitárias; 

e) internet. 

Parágrafo único. A gestão e execução da Política de Municipal de Comunicação serão 

de responsabilidade do Poder Executivo Municipal por meio da Secretaria Municipal da 

Infra-Estrutura, com a participação das demais secretarias e do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento e dos agentes privados da área de telecomunicações.  

CAPÍTULO XI 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

Art. 28. A Política Municipal de Desenvolvimento Urbano, cumprindo o que determinam as 

Constituições Federal, Estadual e a Lei Orgânica Municipal, tem por objetivo a melhoria 

da qualidade de vida nas macrozonas urbanas, mediante: 

I – o desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana; 

II – a preservação ambiental; 

III – o fortalecimento da base econômica; 

IV – a organização do espaço urbano; 

V – a melhoria da infra-estrutura e dos serviços urbanos; 

VI – a melhoria da qualidade das habitações; 

VI – o desenvolvimento social da comunidade. 
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Parágrafo único. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende as 

exigências fundamentais de ordenamento da cidade, de forma a satisfazer as 

necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao 

desenvolvimento das atividades econômicas, assegurando o direito de seus habitantes:  

I – à habitação; 

II – ao trabalho; 

III – ao transporte coletivo;  

IV – à infra-estrutura urbana; 

V – à saúde;  

VI – à educação;  

VII – ao lazer; 

VIII – à cultura; 

IX – à segurança; 

X – à informação. 

Art. 29. A Política Municipal de Desenvolvimento Urbano será implementada com a 

observância das seguintes diretrizes: 

I – a distribuição dos ônus e benefícios decorrentes das obras e serviços de infra-estrutura 

urbana e a recuperação em prol da coletividade, da valorização imobiliária resultante 

de investimentos públicos, sem exclusão ou descriminação de qualquer tipo; 

II – promover ações integradas em habitação e demais políticas municipais, como forma 

de garantir o direito à moradia digna como direito à cidade sustentável, com acesso aos 

serviços sociais, de transporte coletivo e de infra-estrutura urbana; 

III – garantir a manutenção da população de baixa renda nas áreas afetadas por planos 

e programas de revitalização e consolidação urbanas; 

IV – a promoção da regularização fundiária, inclusive com acessória jurídica 

disponibilizada pela prefeitura municipal para as iniciativas de regularização; 

V – o estabelecimento de parcerias entre os setores público e privado, em especial no 

que concerne aos investimentos necessários aos projetos de urbanização, à ampliação e 

transformação dos espaços públicos da cidade; 

VI – a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente, da paisagem 

urbana e patrimônio histórico, artístico e cultural de São Cristóvão e dos locais de lazer 

consagrados pela utilização pública, como: 

a) Bica dos Pintos; 

b) Balneário de Rita Cacete; 

c) Cristo. 

VII – a melhoria dos serviços urbanos e de infra-estrutura, a saber: 

a) abastecimento de água por meio de rede de distribuição; 

b) coleta e tratamento de esgotos; 

c) pavimentação e drenagem das vias públicas; 

d) coleta e destinação de resíduos sólidos; 

e) iluminação pública. 

VIII – a redefinição do perímetro urbano das macrozonas urbanas priorizando: 
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a) a consolidação e o adensamento dos bairros que já apresentam alguma ocupação e 

algum tipo de serviço urbano de infra-estrutura; 

b) o estabelecendo áreas para expansão urbana futura; 

IX – promover a atualização e implementação do cadastro técnico multifinalitário 

georeferenciado e viabilizar sua utilização como ferramenta de gestão urbana; 

X – a elaboração do Plano de Habitação de São Cristóvão, tendo como diretrizes: 

a) consolidação das ações necessárias à implementação das Zonas Especiais de 

Interesse Social (ZEIS); 

b) promoção de ações de regularização fundiária 

c) o levantamento das áreas críticas nas macrozonas urbanas para melhoramento das 

condições habitacionais das edificações; 

d) efetivar a regularização fundiária de loteamentos irregulares; 

e) a melhoria das condições das habitações e substituição gradual das casas de taipas 

ainda existentes no município; 

f) a instalação de banheiros e tecnologias adequadas de destinação do esgoto nas 

habitações que não possuem; 

g) a criação de programas de financiamento para auto-construção de moradia por 

meio de associações populares e mutirões; 

h) o desenvolvimento de projetos habitacionais em adequação às necessidades locais, 

promovendo melhor qualidade paisagística e ambiental das macrozonas urbanas do 

município; 

i) a adequação dos empreendimentos habitacionais de interesse social ao atendimento 

dos portadores de necessidades especiais 

j) a articulação entre esferas dos poderes municipal, estadual e federal para busca de 

recursos de financiamento para habitação social; 

§ 1° A gestão e execução da Política Municipal de Desenvolvimento Urbano e a 

elaboração do Plano de Habitação de São Cristóvão são atribuições da Secretaria 

Municipal da Infra-Estrutura, com a participação das demais secretarias e do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento. 

TÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL 

CAPÍTULO I 

DO MACROZONEAMENTO 

Art. 30.  Entende-se por macrozoneamento a divisão do território municipal em áreas 

integradas, com o objetivo de possibilitar o planejamento adequado para 

implementação das estratégias e ações definidas pelo Plano Diretor. 

Art. 31.  Os critérios de uso e ocupação do solo municipal ficam definidos a partir das 

seguintes áreas integradas instituídas segundo anexo I desta Lei: 

I – Macrozona Rural (MR); 

II – Macrozona Rural de Interesse Ambiental (MIA); 

III – Macrozona Rural de Recuperação Ambiental (MRA); 

IV – Macrozona Urbana 1 (MU 1); 

IV – Macrozona Urbana 2 (MU 2). 
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Parágrafo único. Fica indicada, segundo anexo I desta Lei, a área sub judice, objeto de 

litígio para determinação de pertencimento, entre os municípios de São Cristóvão e 

Aracaju. 

SEÇÃO I 

DA MACROZONA RURAL 

Art. 32.  A Macrozona Rural (MR) compreende grande parte do território municipal, 

conforme o Anexo I desta Lei e destina-se às atividades agropecuárias, industriais e de 

extração mineral. 

Art. 33. São diretrizes para a Macrozona Rural (MR): 

I – promover, em parceria com outros agentes públicos, a manutenção e recuperação 

das áreas de preservação permanente e das áreas de reserva legal das propriedades 

rurais, visando prioritariamente a conservação dos corpos d’água e dos recursos hídricos 

do município; 

II – incentivar o desenvolvimento da agricultura familiar e orgânica; 

III – promover a construção de políticas públicas municipais para incentivo à fixação da 

população rural no campo, em detrimento do incentivo à ocupação urbana 

desorganizada; 

IV – promover a restrição da utilização de agrotóxicos; 

V – incentivar o beneficiamento dos produtos agropecuários para valorização da 

produção; 

VI – incentivar a instalação de atividades produtivas de forma equilibrada e sustentável; 

VII – combater a instalação ilegal de atividades potencialmente degradantes do meio 

ambiente. 

Parágrafo único. Para a instalação de qualquer obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente na Macrozona Rural (MR), 

será exigido estudo prévio de impacto ambiental, na forma da legislação vigente. 

SEÇÃO II 

DA MACROZONA RURAL DE INTERESSE AMBIENTAL 

Art. 34.  A Macrozona Rural de Interesse Ambiental (MIA) compreende a área que 

corresponde à porção territorial do município abrangida pelas áreas de APPs – áreas de 

preservação permanente – de manguezais e alagadiços e áreas de amortização para 

preservação destas, e destina-se a: 

I – preservação dos ecossistemas, nos limites definidos em lei para as APPs; 

II – desenvolvimento de atividades extrativistas controladas e de baixo impacto, em 

conformidade com as restrições previstas pela legislação ambiental das esferas federal, 

estadual e municipal; 

III – desenvolvimento de atividades agrícolas de baixo impacto e de aquicultura, desde 

que observadas as restrições ambientais cabíveis, nas áreas de amortização das referidas 

APPs. 

Parágrafo único. Na Macrozona Rural de Interesse Ambiental (MIA), não são permitidas 

queimadas, desmatamentos, caça amadorista e os seguintes usos: matadouros, 

açougues, curtumes, frigoríficos, destilarias e vinícolas, cervejarias, fábricas de 

refrigerantes, serrarias, indústrias químicas, metalúrgicas, depósitos de resíduos sólidos, 

pastosos e líquidos industriais, usinas ou unidades de reciclagem de materiais diversos, 

tendo por finalidade a preservação: 
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I – dos recursos hídricos; 

II – da paisagem; 

III – da estabilidade geológica; 

IV – da biodiversidade; 

V – do fluxo gênico de fauna e flora; 

VI – do solo; 

VII – do bem-estar da população humana. 

Art. 35.  São diretrizes para a Macrozona Rural de Interesse Ambiental (MIA): 

I – incentivar a recuperação de áreas ambientalmente degradadas; 

II – incentivar atividades extrativistas sustentáveis em detrimento das atividades 

degradantes do meio ambiente; 

III – combater a pesca predatória; 

VI – promover parcerias do Poder Municipal junto aos órgãos ambientais para reforçar a 

fiscalização das áreas de estuários e mangues e, especialmente, das atividades ligadas à 

aquicultura, coibindo implantação de viveiros ilegais ou em desconformidade com os 

requisitos ambientais exigidos na forma da lei. 

SEÇÃO III 

DA MACROZONA RURAL DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 

Art. 36. A Macrozona Rural de Recuperação Ambiental (MRA) corresponde às áreas de 

mangue, degradas por atividades antrópicas danosas ao ecossistema local, 

principalmente a aquicultura, e destina-se prioritariamente à recuperação ambiental. 

Art. 37. São diretrizes para a Macrozona Rural de Recuperação Ambiental (MRA): 

I – coibir a implantação de novos viveiros em áreas de preservação permanente; 

II – promover a busca de alternativas econômicas às atividades de aquicultura realizadas 

em desconformidade com as exigências legais cabíveis; 

III – promover, quando possível, a adequação das atividades de aquicultura aos padrões 

mínimos exigíveis para minimizar os impactos ambientais; 

IV – promover a recuperação das áreas degradadas e o desenvolvimento de atividades 

econômicas pautadas em padrões de sustentabilidade ambiental, visando o 

desenvolvimento socioeconômico da população envolvida diretamente com a 

aquicultura. 

SEÇÃO IV 

DA MACROZONA URBANA 1 E MACROZONA URBANA 2 

Art. 38. A Macrozona Urbana 1 (MU1) e a Macrozona Urbana 2 (MU2) compreendem às 

áreas urbanas do território municipal, definidas segundo Anexo I desta Lei que 

correspondem às seguintes regiões: 

I – Macrozona Urbana 1 – sede municipal, cidade de São Cristóvão; 

II – Macrozona Urbana 2 – grande Rosa Elze. 

§ 1° A descrição em coordenadas UTM do caminhamento dos perímetros urbanos da 

Macrozona Urbana 1 (MU1) e Macrozona Urbana 2 (MU2) será dada pela Lei 

Complementar do Perímetro Urbano, a ser aprovada juntamente com esta Lei. 
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§ 2° A criação de novas macrozonas urbanas fica condicionada à deliberação por parte 

do Conselho Municipal de Desenvolvimento, atendido o disposto no § 3° deste artigo. 

§ 3° Novas macrozonas urbanas deverão ser criadas por meio de lei municipal específica 

que conterá a descrição do perímetro urbano em coordenadas UTM e definirá o 

zoneamento da área, segundo as zonas de uso e ocupação do solo definidas nesta Lei. 

Art. 39. Na Macrozona Urbana 1 (MU1) e Macrozona Urbana 2 (MU2) são permitidos: 

I – habitações; 

II – comércio e serviços; 

III – instalações industriais de pequeno e médio porte, silos e armazéns; 

IV – equipamentos destinados aos serviços públicos urbanos e comunitários de 

administração, saúde, educação, cultura, comunicação, esporte e lazer, transporte, 

saneamento e energia; 

V – equipamentos destinados a atividades de preservação ambiental ou à realização de 

projetos científicos, viveiros e de educação ambiental. 

Art. 40. São diretrizes para a Macrozona Urbana 1 (MU1) e Macrozona Urbana 2 (MU2): 

I – assegurar a ocupação e consolidação urbana nos limites das áreas definidas pela Lei 

Complementar de Perímetro Urbano; 

II – promover a consolidação dos bairros já ocupados e priorizar a ocupação nas áreas 

de consolidação, inclusive nos processos de relocação de atividades localizadas em 

áreas de risco e áreas de preservação permanente; 

III – promover a ocupação da área de expansão urbana apenas quando da completa 

ocupação das áreas de consolidação; 

IV – monitorar as áreas de preservação permanente de mangues e alagados a fim de 

coibir novas ocupações irregulares; 

V – manter e monitorar o cadastro municipal atualizado dos imóveis urbanos; 

VI – promover o paisagismo e a arborização das áreas urbanas; 

VII – compatibilizar os usos e atividades urbanas com a organização do sistema viário 

proposto nesta Lei; 

VIII – promover a requalificação dos espaços urbanos em especial nas áreas histórica da 

Macrozona Urbana 1 (MU1). 

Art. 41. Nas Macrozona Urbana 1 (MU1) e Macrozona Urbana 2 (MU2), o coeficiente de 

aproveitamento básico para todos os lotes é igual a 1,0. 

Art. 42. A densidade residencial bruta será o indicador para limitar o adensamento das 

zonas. 

Parágrafo único. As densidades residenciais brutas máximas estão definidas nesta Lei 

segundo cada zona das macrozonas urbanas. 

CAPÍTULO II 

DO ZONEAMENTO DAS MACROZONAS URBANAS 

Art. 43. A Macrozona Urbana 1 (MU1) e a Macrozona Urbana 2 (MU2) organizam-se 

segundo as seguintes zonas de uso e ocupação do solo, conforme os Anexos II e IV desta 

Lei: 

I – Zona de Abastecimento e Serviços de Apoio (ZAA); 

II – Zona de Consolidação 1 (ZC1); 
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III – Zona de Consolidação 2 (ZC2); 

IV – Zona de Contenção Urbana (ZCU); 

V – Zona de Expansão Urbana (ZEU); 

VI – Zona de Parques (ZP); 

VII – Zona de Proteção de Mananciais (ZPM); 

VIII – Zona de Recuperação Ambiental (ZPA); 

IX – Zona de Tombamento Histórico (ZTH); 

X – Zona de Uso Institucional (ZUI); 

XI – Zona Especial de Interesse Social (ZEIS); 

XII – Zona Não Edificável (ZNE); 

XIII – Zona Urbana Consolidada (ZUC). 

Parágrafo único. A Lei Complementar de Uso e Ocupação do Solo Urbano normalizará e 

regulará a produção e organização dos espaços urbanos do município, obedecendo ao 

disposto nessa Lei e seus regulamentos, indicando os parâmetros urbanísticos para cada 

zona de uso estabelecida neste artigo. 

Art. 44.  A implantação e funcionamento de atividades de impacto quanto à qualidade 

de vida da população residente na área e suas proximidades ficam sujeitas à 

elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e conseguinte aprovação deste 

pelo órgão urbanístico municipal competente. 

SEÇÃO I 

DA ZONA DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE APOIO 

Art. 45. A Zona de Abastecimento e Serviços de Apoio (ZAA) é definida por áreas lindeiras 

às rodovias SE-065 e SE-004 ou João Bebe Água, e possui características para o 

desenvolvimento de atividades mais pesadas, geradoras sde tráfego ou aquelas que 

servem de apoio ao tráfego rodoviário mais intenso. 

Art. 46. Na Zona de Abastecimento e Serviços de Apoio (ZAA) são admitidos: 

I – prioritariamente: oficinas mecânicas, postos de abastecimentos de combustíveis, 

borracharias, estabelecimentos comerciais de grande porte, restaurantes e lanchonetes, 

estabelecimentos de serviços industriais, indústrias de médio e pequeno porte, armazéns 

atacadistas, atividades comerciais e de serviços; 

II – secundariamente: atividade residencial e atividades institucionais. 

Art. 47. São diretrizes para a Zona de Abastecimento e Serviços de Apoio (ZAA): 

I – promover a ocupação ordenada das margens das rodovias SE-065 e SE-004 – Rodovia 

João Bebe Àgua, respeitando a devida faixa de domínio; 

II – fomentar o fortalecimento do trecho urbano da rodovia para que se consolide como 

via urbana de caráter arterial; 

III – incentivar a instalação de pequenas indústrias e as demais atividades permitidas, 

como alternativas ao desenvolvimento econômico local; 

IV – promover a instalação de infra-estrutura urbana necessária ao desenvolvimento das 

atividades permitidas para a área. 

Art. 48. Na Zona de Abastecimento e Serviços de Apoio (ZAA) o coeficiente de 

aproveitamento mínimo é igual a 0,2.  
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Art. 49. Na Zona de Abastecimento e Serviços de Apoio (ZAA) o coeficiente de 

aproveitamento máximo, para aplicação da outorga onerosa, é igual a 2,0. 

Art. 50. Na Zona de Abastecimento e Serviços de Apoio (ZAA) a densidade residencial 

bruta máxima é igual a 30 hab/ha. 

SEÇÃO II 

DA ZONA DE CONSOLIDAÇÃO 1 

Art. 51. A Zona de Consolidação 1 (ZC1) é definida por áreas ocupadas mas que ainda 

apresentam vazios urbanos, nas quais já existem alguns serviços de infra-estrutura, 

possuindo características viáveis à consolidação e ocupação prioritárias. 

Art. 52. Na Zona de Consolidação 1 (ZC1) são admitidos: 

I – prioritariamente: atividade residencial, com habitações uni e multifamiliares; 

II – secundariamente: comércio e serviços de pequeno porte, que se relacionem com a 

atividade habitacional, atividades institucionais e indústrias de pequeno porte que não 

ofereçam riscos à atividade residencial. 

Art. 53. São diretrizes para a Zona de Consolidação 1 (ZC1): 

I – promover a ocupação dos vazios urbanos, inclusive por meios de incentivos e 

obrigações fiscais; 

II – otimizar o uso da infra-estrutura urbana existente; 

III – adequar os usos às características residenciais da zona. 

Art. 54. Na Zona de Consolidação 1 (ZC1) o coeficiente de aproveitamento mínimo é 

igual a 0,2. 

Art. 55. Na Zona de Consolidação 1 (ZC1) o coeficiente de aproveitamento máximo, para 

aplicação da outorga onerosa, é igual a 2,0. 

Art. 56. Na Zona de Consolidação 1 (ZC1) a densidade residencial bruta máxima é igual a 

180 hab/ha. 

SEÇÃO III 

DA ZONA DE CONSOLIDAÇÃO 2 

Art. 57. A Zona de Consolidação 2 (ZC2) é definida por áreas de ocupação mais rarefeita, 

com vazios urbanos, menos servidas por infra-estrutura, possuindo características viáveis à 

consolidação e ocupação secundárias. 

Art. 58. Na Zona de Consolidação 2 (ZC2) são admitidos: 

I – prioritariamente: atividade residencial, com habitações unifamiliares; 

II – secundariamente: comércio e serviços de pequeno porte, que se relacionem com a 

atividade habitacional, atividades institucionais e indústrias de pequeno porte que não 

ofereçam riscos à atividade residencial. 

Art. 59. São diretrizes para a Zona de Consolidação 2 (ZC2): 

I – estimular a ocupação de vazios apenas quando da total ocupação das unidades 

imobiliárias da Zona de Consolidação 1 (ZC1); 

II – coibir a implantação de usos desconformes com as características da zona. 

Art. 60. Na Zona de Consolidação 2 (ZC2) o coeficiente de aproveitamento mínimo é 

igual a 0,1. 
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Art. 61. Na Zona de Consolidação 2 (ZC2) a densidade residencial bruta máxima é igual a 

120 hab/ha. 

SEÇÃO IV 

ZONA DE CONTENÇÃO URBANA 

Art. 62. A Zona de Contenção Urbana (ZCU) é definida por áreas contíguas a áreas de 

interesse ambiental, ou por áreas onde a urbanização deve ser restrita às ocupações já 

existentes. 

Art. 63. Na Zona de Contenção Urbana (ZCU) são admitidos: 

I – prioritariamente: atividade residencial, com habitações unifamiliares; 

II – secundariamente: comércio e serviços de pequeno porte, que se relacionem com a 

atividade habitacional e atividades institucionais. 

Art. 64. São diretrizes para a Zona de Contenção Urbana (ZCU): 

I – promover o controle rigoroso das ocupações; 

II – promover a implantação de infra-estruturas adequadas para minimizar quaisquer 

impactos sobre áreas de interesse ambiental e áreas de preservação permanente; 

III – incentivar a baixa ocupação das unidades imobiliárias e a preservação das áreas 

verdes em fundo de lotes, inclusive com a presença de árvores, para evitar processos 

erosivos e de assoreamento de corpos d’agua nas proximidades da zona. 

Art. 65. Na Zona de Contenção Urbana (ZCU) a densidade residencial bruta máxima é 

igual a 50 hab/ha. 

SEÇÃO V 

DA ZONA DE EXPANSÃO URBANA 

Art. 66. A Zona de Expansão Urbana (ZEU) é definida pelas áreas destinadas ao 

crescimento da cidade, quando da total ocupação das unidades imobiliárias nas demais 

zonas da Macrozona Urbana. 

Art. 67. Na Zona de Expansão Urbana (ZEU), quando da necessidade de sua ocupação, 

serão admitidos: 

I – prioritariamente: atividade residencial, com habitações unifamiliares; 

II – secundariamente: comércio e serviços de pequeno porte, que se relacionem com a 

atividade habitacional, atividades institucionais e indústrias de pequeno porte que não 

ofereçam riscos à atividade residencial. 

Art. 68. São diretrizes para a Zona de Expansão Urbana (ZEU): 

I – coibir a ocupação e abertura de novos loteamentos até que se esgotem as 

possibilidades de adensamento das demais zonas das macrozonas urbanas; 

II – promover a manutenção e gestão da zona como área de reserva ao crescimento 

urbano. 

Art. 69. Quando da elaboração de novos parcelamentos, estes serão propostos de modo 

a garantir a continuidade do tecido urbano, devendo ser realizados apenas em áreas 

contíguas àquelas já urbanizadas. 

Art. 70. Na Zona de Expansão Urbana (ZEU) o coeficiente de aproveitamento máximo, 

para aplicação da outorga onerosa, é igual a 2,0. 

Art. 71. Para efeito de projetos de parcelamento do solo na Zona de Expansão Urbana 

(ZEU), a densidade residencial bruta máxima será igual a 120 hab/ha. 
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SEÇÃO VI 

DA ZONA DE PARQUES 

Art. 72. A Zona de Parques (ZP) é definida pela área do parque da Bica dos Pintos e 

destina-se exclusivamente à manutenção e consolidação deste, admitindo apenas a 

instalação de equipamentos esportivos descobertos ou outros necessários ao 

funcionamento das atividades de lazer, visando o usufruto sustentável do parque pela 

comunidade. 

Art. 73. São diretrizes para a Zona de Parques (ZP): 

I – promover a recuperação e requalificação da área do parque, enquanto 

equipamento público de lazer; 

II – promover programas de limpeza, saneamento e despoluição do rio Paramopama, 

para que possa ser utilizado em boas condições pela população; 

III – promover o parque como local de lazer público e como centro permanente de 

educação ambiental para toda a população de São Cristóvão. 

SEÇÃO VII 

DA ZONA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS 

Art. 74.  A Zona de Proteção de Manancial (ZPM) é definida por áreas de grande interesse 

ambiental, com concentração de nascentes e mananciais de água mineral, e destina-se 

exclusivamente à preservação do meio natural, não sendo admitidas construções e 

ocupações de nenhuma categoria. 

Art. 75. São diretrizes para a Zona de Proteção de Mananciais: 

I – coibir a instalação de qualquer atividade, com exceção das indústrias de captação 

de água mineral e equipamentos necessários à fiscalização da área; 

II – promover estudos de viabilidade para transformação da zona em unidade de 

conservação; 

III – promover ações de recuperação das matas ciliares e preservação das áreas não 

degradadas visando a conservação dos corpos d’água; 

IV – combater a poluição dos corpos d’água, principalmente com investimentos em 

saneamento ambiental nas demais zonas da Macrozona Urbana 1. 

SEÇÃO VIII 

DA ZONA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 

Art. 76. A Zona de Recuperação Ambiental (ZRA) é definida por áreas de preservação 

permanente de mangues e alagados que já sofrem com ações antrópicas negativas, 

principalmente com a implantação indevida de atividades de aquicultura e alguma 

ocupação humana. 

Parágrafo único. As áreas de preservação permanentes estão protegidas segundo a Lei 

n° 4.771, de 15 de setembro de 1965 que institui o novo Código Florestal. 

Art. 77. São diretrizes para a Zona de Recuperação Ambiental (ZRA): 

I – coibir a implantação de novos viveiros para aquicultura, que não cumpram todas as 

exigências cabíveis segundo as legislações ambientais da esfera federal, estadual e 

municipal; 

II – viabilizar estudo de adequação dos viveiros para minimizar impactos e fazer a 

interdição daqueles que não puderem ser manejados em concordância com as boas 

práticas para preservação ambiental; 
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III – promover ações de recuperação das áreas de mangue; 

IV – promover ações compartilhadas entre os poderes públicos municipal, estadual e 

federal a fim de viabilizar o equilíbrio ambiental e a diversificação das atividades 

geradoras de renda para a população dependente das atividades de aquicultura. 

SEÇÃO IX 

DA ZONA DE TOMBAMENTO HISTÓRICO 

Art. 78. A Zona de Tombamento Histórico (ZTH) é definida pela área do centro histórico de 

São Cristóvão e destina-se à recuperação e preservação dos monumentos históricos e da 

morfologia urbana característica das cidades coloniais brasileiras. 

§ 1° Segundo determina a Constituição Federal nos incisos I, III e IV do artigo 23 e nos 

incisos II, VIII e IX do artigo 30, o município de São Cristóvão exerce sua competência ao 

definir a área de proteção aos bens históricos, entendida essa ação como fundamental 

à gestão e preservação do patrimônio histórico e cultural do município. 

§ 2° A Zona de Tombamento Histórico (ZTH) pode ter seu perímetro ajustado em 

concordância com disposições do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN, nas alterações que se fizerem necessárias à preservação do patrimônio. 

§ 3° Aplica-se às edificações particulares localizadas na Zona de Tombamento Histórico 

(ZTH), a transferência do direito de construir, conforme disposto nesta Lei. 

Art. 79. Na Zona de Tombamento Histórico (ZTH) são admitidos: 

I – prioritariamente: atividade residencial, com habitações uni e multifamiliares; 

II – secundariamente: comércio e serviços de pequeno porte, que se relacionem com a 

atividade habitacional, atividades institucionais e indústrias de pequeno porte que não 

ofereçam riscos à atividade residencial. 

Art. 80. São diretrizes para a Zona de Tombamento Histórico (ZTH): 

I – viabilizar a implementação das ações de recuperação do patrimônio histórico, 

estabelecidas pelo Plano de Recuperação e Preservação do Patrimônio Histórico de São 

Cristóvão; 

II – promover a adequação dos usos à conservação da Zona de Tombamento Histórico 

(ZTH); 

III – requalificar os espaços públicos segundo normas de restauração e recuperação 

definidas pelo IPHAN; 

IV – estabelecer controle municipal sobre a conservação do patrimônio construído em 

parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. 

Art. 81. Na Zona de Tombamento Histórico (ZTH) o coeficiente de aproveitamento mínimo 

é igual a 0,3. 

Art. 82. Na Zona de Tombamento Histórico (ZTH) a densidade residencial bruta máxima é 

igual a 180 hab/ha. 

SEÇÃO X 

ZONA DE USO INSTITUCIONAL 

Art. 83. A Zona de Uso Institucional (ZUI) é definida pela área do campus da Universidade 

Federal de Sergipe – UFS e destina-se à manutenção das edificações e atividades 

acadêmicas.  
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Art. 84. Cabe ao Poder Público Municipal articular parceria junto à Universidade Federal 

de Sergipe para definição de diretrizes de uso e ocupação do solo e elaboração de um 

Plano Diretor para o campus de São Cristóvão. 

Art. 85. Na A Zona de Uso Institucional (ZUI) a densidade residencial bruta máxima é igual 

a 20 hab/ha. 

SEÇÃO XI 

DAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL 

Art. 86. As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) são definidas por áreas de 

assentamentos de população de baixa renda, existentes, consolidados ou que venham a 

ser propostos pelo Poder Público, destinadas à garantia do direito à moradia e do acesso 

aos serviços urbanos.  

Parágrafo único. As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) serão implementadas para 

fins de programas habitacionais destinados à habitação de interesse social. 

Art. 87. A urbanização e a regularização das ZEIS obedecerão às normas estabelecidas 

no Plano de Habitação de São Cristóvão, definido segundo a Política Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, inclusive com parâmetros de uso e ocupação do solo 

diferenciados quando se fizer necessário. 

Art. 88. Nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) a densidade residencial bruta 

máxima é igual a 120 hab/ha. 

SEÇÃO XII 

DA ZONA NÃO EDIFICÁVEL 

Art. 89.  A Zona Não Edificável (ZND) é definida por faixas de domínio de rodovias, da 

linha de alta tensão e da linha férrea, destinadas ao bom funcionamento dos 

equipamentos e a proteção à vida da população. 

Parágrafo único. A regulamentação do uso e da ocupação das faixas de domínio será 

dada por legislação competente. 

SEÇÃO XIII 

DA ZONA URBANA CONSOLIDADA 

Art. 90. A Zona Urbana Consolidada (ZUC) é definida por áreas altamente ocupadas, sem 

vazios urbanos, onde já existem serviços de infra-estrutura, possuindo características para 

monitoramento da ocupação e melhoramentos urbanos. 

Art. 91. Na Zona Urbana Consolidada (ZUC) são admitidos: 

I – prioritariamente: atividade residencial, com habitações uni e multifamiliares; 

II – secundariamente: comércio e serviços de pequeno porte, que se relacionem com a 

atividade habitacional, atividades institucionais e indústrias de pequeno porte que não 

ofereçam riscos à atividade residencial. 

Art. 92. São diretrizes para a Zona Urbana Consolidada: 

I – promover o monitoramento das ocupações para restringir o adensamento; 

II – promover a requalificação e melhoria dos espaços públicos de uso comum; 

III – incentivar a arborização de jardins e quintais; 

IV – promover a adequação de usos. 

Art. 93. Na Zona Urbana Consolidada (ZUC) o coeficiente de aproveitamento mínimo é 

igual a 0,3. 
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Art. 94. Na Zona Urbana Consolidada (ZUC) a densidade residencial bruta máxima é igual 

a 250 hab/ha. 

CAPÍTULO III 

DOS NÚCLEOS DE APOIO À ÁREA RURAL 

Art. 95. Os Núcleos de Apoios à Área Rural abrigam residências e instalações necessárias 

à localização de serviços de saúde e educação, bem como atividades cooperativas, 

comerciais, artesanais e industriais, imprescindíveis ao atendimento das populações 

residentes em área rural. 

Parágrafo único. Os Núcleos de Apoio à Área Rural não constituem área urbana, não 

possuem definição de perímetro urbano, mas estão localizados segundo Anexo I desta 

Lei. 

Art. 96.  Constituem-se como Núcleos de Apoio à Área Rural (NAR) do município de São 

Cristóvão as seguintes localidades: 

I – Cabrita; 

II – Caípe Velho; 

III – Cardoso; 

IV – Colônia Miranda; 

V – Parque Santa Rita; 

VI – Pedreiras; 

VII – Rita Cacete; 

VIII – Timbó. 

Art. 97. São diretrizes para os Núcleos de Apoio à Área Rural: 

I – promover melhoramentos para os equipamentos públicos de atendimentos às 

comunidades rurais, principalmente os de saúde e educação; 

II – promover melhoramentos da infra-estrutura viária e de saneamento ambiental; 

III – ampliar rede de comunicação entre os NAR e a sede municipal, visando maior 

integração do território municipal. 

CAPÍTULO IV 

DA ESTRUTURA VIÁRIA MUNICIPAL 

Art. 98. A estrutura viária municipal constitui-se pela malha viária que tem por funções: 

I – estabelecer as principais ligações entre o município e os outros integrantes da Região 

Metropolitana de Aracaju; 

II – integrar as diversas regiões do território municipal; 

III – ordenar o sistema viário das macrozonas urbanas. 

Art. 99. A estrutura viária municipal está organizada em: 

I – rodovias, no âmbito do território municipal em suas macrozonas rurais; 

II – vias, no âmbito das macrozonas urbanas. 

Art. 100. São objetivos da estrutura viária municipal: 

I – garantir a circulação de pessoas e bens, em todo o município, de forma cômoda e 

segura;  
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II – garantir um transporte em condições adequadas de conforto; 

III – atender as demandas do uso e ocupação do solo. 

SEÇÃO I 

DO SISTEMA RODOVIÁRIO NAS ÁREAS RURAIS 

Art. 101. O sistema rodoviário municipal é formado pelas rodovias estruturais localizadas 

em áreas rurais, segundo a seguinte classificação, constante do Anexo I desta Lei: 

I – rodovia federal arterial, BR-101 – importante eixo rodoviário nacional, com 

concentrador de grande volume de tráfego, que liga importantes pólos populacionais e 

é essencial para o transporte de pessoas e cargas; 

II – rodovias estaduais coletoras, que atuam como vias de ligação entre as macrozonas 

urbanas e destas com a rodovia federal arterial, para o tráfego de cargas e pessoas, a 

saber: 

a) SE-065 e SE-004 ou Rodovia João Bebe Água; 

b) SE-212; 

c) SE-314 

III – rodovias municipais vicinais, que representam ligações internas do município, 

principalmente entre as macrozonas urbanas e os núcleos de apoio à área rural. 

Parágrafo único. A ferrovia Centro-Atlântica deve ser considerada como importante via 

de circulação de cargas dentro do território municipal e para a qual o município deve 

buscar apoio junto à iniciativa privada para a diversificação de seu uso, segundo 

diretrizes da Política Municipal de Mobilidade. 

Art. 102. São diretrizes para o sistema rodoviário municipal: 

I – prover adequada manutenção das rodovias sob tutela municipal; 

II – promover melhorias na pavimentação rodoviária municipal; 

III – melhorar a sinalização rodoviária em todo o território municipal; 

IV – fortalecer junto ao governo do Estado de Sergipe a necessidade de duplicação das 

SE-065 e SE-004 – Rodovia João Bebe Água; 

V – viabilizar a implantação da rodovia denominada, segundo anexo I desta lei, de 

rodovia do contorno, que desviará o tráfego de carga pesada do centro da cidade 

para a área rural do município; 

VI – viabilizar e assegurar a fluidez e a segurança do tráfego; 

VII – assegurar a disciplina no uso e ocupação do solo das propriedades lindeiras às 

rodovias. 

SEÇÃO II 

DO SISTEMA VIÁRIO NAS MACROZONAS URBANAS 

Art. 103. O sistema viário das macrozonas urbanas estrutura-se, segundo os Anexos III e V 

desta Lei, em: 

I – vias arteriais, que fazem a ligação entre regiões das macrozonas urbanas; 

II – vias coletoras, que coletam e distribuem o trânsito de entrada e saída das vias 

arteriais; 

III – vias locais, que têm função predominante de acesso aos imóveis. 

Art. 104. Constituem-se como vias arteriais: 
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I – na Macrozona Urbana 1: 

a) Avenida Ireneu Neri; 

b) Rua Deodoro da Fonseca; 

c) Avenida Santo Antônio; 

d) Rua “Y”; 

e) Rua Professora Ana Couto; 

f) trecho da Avenida 31 de Março; 

g) Avenida Lourival Batista; 

h) Avenida Paulo Barreto de Meneses. 

II – na Macrozona Urbana 2: 

a) trecho urbano da SE-065 e SE-004 – Rodovia João Bebe Água; 

b) Rua José Conrado de Araújo; 

c) Avenida CHESF; 

d) Avenida Governador José Alves Filho. 

Art. 105. Constituem-se como vias coletoras: 

I – na Macrozona Urbana 1: 

a) Rua “A”; 

b) trecho da Avenida 31 de Março; 

c) Avenida Horácio Souza Lima; 

d) Rua Manoel Oliveira; 

e) Avenida Hildete Falcão Batista; 

f) Travessa Graciliano F. dos Santos; 

g) Avenida Félix Pereira; 

h) Rua Graccho Cardoso; 

i) Rua Leonardo Adriano da Vitória; 

j) Rua 24 de Outubro; 

k) Travessa M. Fernandes; 

l) Rua Erondino Rosário; 

m) Rua Professor José Alencar Cardoso; 

n) Rua Leão Magno; 

o) Rua São Gonçalo; 

p) Rua “S”. 

II – na Macrozona Urbana 2: 

a) Rua Rio Branco; 

b) Rua Tancredo Neves; 

c) Rua “A”; 

d) Rua “S”; 

e) Rua “B 1”; 
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f) Rua “A 1”; 

g) Rua “C”; 

h) Avenida Canal; 

i) Rua “G”; 

j) Rua “64”; 

k) Rua “59”; 

l) Rua “58”; 

m) Rua “D”; 

n) Rua “E”; 

o) Rua Dr. José Almicar; 

p) Rua Venerável Valdomiro Teófilo dos Santos; 

q) Rua José Alan M. Silva; 

r) Rua José Amintas; 

s) Rua Professor Horácio Souza Lima; 

t) Rua “B”; 

u) Rua “A”; 

v) Rua “I”. 

§ 1° As vias que não possuem nomenclatura deverão ser tratadas segundo a 

classificação indicativa dos anexos III e V desta Lei. 

§ 2° Novas vias deverão ser consolidadas segundo classificação indicativa dos anexos III e 

V desta Lei. 

Art. 106. Constituem-se como vias locais, nas macrozonas urbanas 1 e 2, as demais vias 

não classificadas como arteriais ou coletoras. 

Art. 107. São diretrizes para o sistema viário municipal: 

I – garantir a circulação ordenada de pessoas e bens, em todo extensão das macrozonas 

urbanas, de forma cômoda e segura;  

II – garantir o ordenamento para instalação de infra-estrutura necessária e adequada à 

implantação dum transporte público de qualidade; 

III – atender as demandas do uso e ocupação do solo no município; 

IV – ordenar as vias urbanas para o incentivo ao adensamento e à localização do 

comércio e serviços ao longo das vias arteriais e coletoras; 

V – reduzir os conflitos entre o tráfego de pedestres e de veículos; 

VI – estabelecer hierarquia para um programa de manutenção de vias. 

TÍTULO IV 

DOS INTRUMENTOS DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

CAPÍTULO I 

DOS INSTRUMENTOS EM GERAL 

Art. 108. Para assegurar o cumprimento dos objetivos e diretrizes da Política Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, o Poder Público utilizará, sem prejuízo de outros instrumentos 

previstos nas legislações municipal, estadual e federal, os seguintes: 
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I – planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico e social; 

II – planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões; 

III – planejamento municipal, em especial: 

a) plano diretor; 

b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; 

c) disciplina das edificações em áreas urbanas; 

d) zoneamento ambiental; 

e) plano plurianual; 

f) diretrizes orçamentárias e orçamento anual; 

g) gestão orçamentária participativa; 

h) planos, programas e projetos setoriais; 

i) planos de desenvolvimento econômico e social; 

IV – institutos tributários e financeiros: 

a) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU; 

b) contribuição de melhoria; 

c) incentivos e benefícios fiscais e financeiros; 

V – institutos jurídicos e políticos: 

a) desapropriação; 

b) servidão administrativa; 

c) limitações administrativas; 

d) tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano; 

e) instituição de unidades de conservação; 

f) instituição de zonas especiais de interesse social; 

g) concessão de direito real de uso; 

h) concessão de uso especial para fins de moradia; 

i) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 

j) usucapião especial de imóvel urbano; 

l) direito de superfície; 

m) direito de preempção; 

n) outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso; 

o) transferência do direito de construir; 

p) operações urbanas consorciadas; 

q) regularização fundiária; 

r) assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos 

favorecidos; 

s) referendo popular e plebiscito; 

VI – estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto de vizinhança 

(EIV). 
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§ 1° Os instrumentos mencionados neste artigo regem-se pela legislação que lhes é 

própria, observado o disposto nesta Lei e na Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001. 

§ 2° Os instrumentos previstos neste artigo que demandam dispêndio de recursos por 

parte do Poder Público devem ser objeto de controle social, garantida a participação de 

comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil. 

§ 3° A implementação da Política Municipal de Desenvolvimento Urbano será feita por 

meio da utilização isolada ou combinada dos instrumentos previstos nesta Lei. 

CAPÍTULO II 

DOS INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS 

SEÇÃO I 

DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS 

Art. 109. O Poder Executivo exigirá do proprietário do solo urbano não edificado, 

subutilizado ou não utilizado, por não atender à função social da propriedade, que 

promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente de: 

I – imposto predial e territorial urbano progressivo no tempo; 

II – desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública. 

§ 1° É considerado solo urbano não edificado, o imóvel onde o coeficiente de 

aproveitamento é igual a zero. 

§ 2° É considerado solo urbano subutilizado, o imóvel onde o coeficiente de 

aproveitamento não atingir o mínimo exigido para a sua zona de localização, segundo 

definido nesta Lei, excetuando-se: 

I – os imóveis utilizados como instalações de atividades econômicas que não necessitam 

de edificações para exercer suas finalidades; 

II – os imóveis utilizados como postos de abastecimento de combustíveis; 

III – os imóveis que apresentem restrições ambientais à ocupação. 

§ 3° É considerado solo urbano não utilizado, o imóvel que tenha sua área construída 

desocupada há mais de cinco anos, ressalvados os casos em que a desocupação 

decorra de pendências judiciais incidentes sobre o imóvel. 

§ 4° O proprietário será notificado pelo Poder Executivo municipal para o cumprimento 

da obrigação, devendo a notificação ser averbada no cartório de registro de imóveis. 

§ 5° A notificação far-se-á: 

I – por funcionário do órgão competente do Poder Público municipal, ao proprietário do 

imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral 

ou administração; 

II – por edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na forma 

prevista pelo inciso I. 

§ 6° Lei municipal específica fixará os prazos para implementação do parcelamento, 

edificação e utilização compulsórios, bem como o valor dos tributos a serem aplicados, 

sob as condições previstas nesta Lei. 

§ 7° O parcelamento, edificação e utilização compulsórios não será aplicado antes da 

implementação do cadastro técnico multifinalitário atualizado das macrozonas urbanas. 

§ 8° Os prazos a que se refere o Art. 109, § 6°, não poderão ser inferiores a: 

I – um ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto no órgão 

municipal competente; 
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II – dois anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do 

empreendimento. 

§ 9° Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, a lei municipal 

específica a que se refere o Art. 109, § 6°, poderá prever a conclusão em etapas, 

assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um 

todo. 

Art. 110. A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior à data da 

notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas 

no Art. 109 desta Lei, sem interrupção de quaisquer prazos. 

Art. 111. O parcelamento compulsório do solo urbano incidirá sobre: 

I – Zona de Consolidação 2; 

II – Zona Especial de Interesse Social. 

Art. 112. O parcelamento compulsório do solo urbano não será aplicado em imóvel: 

I – não parcelável de acordo com o Art. 3° da Lei n° 6766/79 e a Lei de Parcelamento do 

Solo do município de São Cristóvão; 

II – que apresente algum impedimento legal ao parcelamento; 

III – que apresente restrições ambientais à ocupação; 

IV – que seja considerado bem tombado. 

§ 1° No caso do parcelamento compulsório, o Poder Público Municipal, por meio da 

Secretaria Municipal da Infra-estrutura, deverá elaborar um plano urbanístico para a 

área, compatível com as diretrizes de urbanização previstas na Lei Federal  

nº 6.766/79, com redação dada pela Lei nº 9.785/99, e na Lei de Parcelamento do Solo 

de São Cristóvão. 

§ 2°O parcelamento compulsório só incidirá sobre a Zona de Expansão Urbana (ZEU), 

quando da total ocupação dos lotes nas demais zonas das macrozonas urbanas. 

Art. 113. A edificação compulsória do solo urbano incidirá sobre a Zona de Tombamento 

Histórico (ZTH), Zona Urbana Consolidada (ZUC), Zona de Consolidação 1 (ZC1) e Zona de 

Abastecimento e Serviços de Apoio (ZAA), em imóveis subutilizados ou em construção: 

I – provisória que possa ser removida sem destruição ou alteração; 

II – paralisada há mais de três anos; 

III – construção em ruínas ou em demolição. 

Art. 114. A edificação compulsória do solo urbano não será aplicada em imóvel: 

I – com área inferior a duzentos metros quadrados e que constitua o único imóvel do 

proprietário no município; 

II – que apresente algum impedimento legal à edificação; 

III – que apresente restrições ambientais à ocupação; 

IV – que seja considerado bem tombado. 

Art. 115. A utilização compulsória do solo urbano incidirá sobre as Zona de Tombamento 

Histórico (ZTH), Zona Urbana Consolidada (ZUC), Zona de Consolidação 1 (ZC1) e Zona de 

Abastecimento e Serviços de Apoio (ZAA), em imóvel não utilizado que, mesmo 

edificado, não tenha uso para moradia ou não tenha atividade econômica cadastrada 

na Prefeitura. 
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SUBSEÇÃO I 

DO IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO 

Art. 116. Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do 

Art. 109, § 6° desta Lei, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no Art. 109, § 9° desta 

Lei, o Município procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade predial e 

territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo 

prazo de cinco anos consecutivos. 

§ 1° O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica a que se 

refere Art. 109, § 6° desta Lei e não excederá a duas vezes o valor referente ao ano 

anterior, respeitada a alíquota máxima de quinze por cento. 

§ 2° Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em cinco 

anos, o Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a 

referida obrigação, garantida a prerrogativa prevista no Art. 117. 

§ 3° É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva 

de que trata este artigo. 

SUBSEÇÃO II 

DA DESAPROPRIAÇÃO COM PAGAMENTO EM TÍTULOS 

Art. 117. Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário 

tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o Município 

poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida 

pública. 

§ 1° Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão 

resgatados no prazo de até dez anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, 

assegurados o valor real da indenização e os juros legais de seis por cento ao ano. 

§ 2° O valor real da indenização: 

I – refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado em 

função de obras realizadas pelo Poder Público na área onde o mesmo se localiza após a 

notificação de que trata o Art. 109, § 4° desta Lei; 

II – não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios. 

§ 3° Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para pagamento de 

tributos. 

§ 4° O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo 

de cinco anos, contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público. 

§ 5° O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo Poder Público 

ou por meio de alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nesses casos, o 

devido procedimento licitatório. 

§ 6° Ficam mantidas para o adquirente de imóvel nos termos do § 5°, as mesmas 

obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no Art. 109 desta Lei. 

SEÇÃO II 

DA USUCAPIÃO ESPECIAL DE IMÓVEL URBANO 

Art. 118. Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até duzentos e 

cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, 

utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não 

seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 
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§ 1° O título de domínio será conferido ao homem ou à mulher, ou a ambos, 

independentemente do estado civil. 

§ 2° O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de 

uma vez. 

§ 3° Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua, de pleno direito, a posse de 

seu antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião da abertura da sucessão. 

Art. 119. As áreas urbanas com mais de duzentos e cinqüenta metros quadrados, 

ocupadas por população de baixa renda para sua moradia, por cinco anos, 

ininterruptamente e sem oposição, onde não for possível identificar os terrenos ocupados 

por cada possuidor, são susceptíveis de serem usucapidas coletivamente, desde que os 

possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. 

§ 1° O possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por este artigo, acrescentar 

sua posse à de seu antecessor, contanto que ambas sejam contínuas. 

§ 2° A usucapião especial coletiva de imóvel urbano será declarada pelo juiz, mediante 

sentença, a qual servirá de título para registro no cartório de registro de imóveis. 

§ 3° Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada possuidor, 

independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de 

acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações ideais diferenciadas. 

§ 4° O condomínio especial constituído é indivisível, não sendo passível de extinção, salvo 

deliberação favorável tomada por, no mínimo, dois terços dos condôminos, no caso de 

execução de urbanização posterior à constituição do condomínio. 

§ 5° As deliberações relativas à administração do condomínio especial serão tomadas 

por maioria de votos dos condôminos presentes, obrigando também os demais, 

discordantes ou ausentes. 

Art. 120. Na pendência da ação de usucapião especial urbana, ficarão sobrestadas 

quaisquer outras ações, petitórias ou possessórias, que venham a ser propostas 

relativamente ao imóvel usucapiendo. 

Art. 121. São partes legítimas para a propositura da ação de usucapião especial urbana: 

I – o possuidor, isoladamente ou em litisconsórcio originário ou superveniente; 

II – os possuidores, em estado de composse; 

III – como substituto processual, a associação de moradores da comunidade, 

regularmente constituída, com personalidade jurídica, desde que explicitamente 

autorizada pelos representados. 

§ 1° Na ação de usucapião especial urbana é obrigatória a intervenção do Ministério 

Público. 

§ 2° O autor terá os benefícios da justiça e da assistência judiciária gratuita, inclusive 

perante o cartório de registro de imóveis. 

Art. 122. A usucapião especial de imóvel urbano poderá ser invocada como matéria de 

defesa, valendo a sentença que a reconhecer como título para registro no cartório de 

registro de imóveis. 

Art. 123. Na ação judicial de usucapião especial de imóvel urbano, o rito processual a ser 

observado é o sumário. 
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SEÇÃO III 

DO DIREITO DE PREEMPÇÃO 

Art. 124. O direito de preempção é o direito de preferência que o Poder Público 

Municipal terá para a aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre 

particulares, conforme disposto na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001. 

Art. 125. O direito de preempção será exercido sempre que o Poder Público necessitar 

de áreas para: 

I – regularização fundiária; 

II – execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; 

III – constituição de reserva fundiária; 

IV – ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 

V – implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

VI – criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 

VII – criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse 

ambiental; 

VIII – proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 

Art. 126. Aplica-se o direito de preempção sobre as: 

I – Zona de Uso Controlado (ZUC); 

II – Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS); 

III – Zona de Expansão Urbana (ZEU); 

IV – Zona de Consolidação 2 (ZC2). 

Art. 127. O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel, para que o 

município, no prazo máximo de trinta dias, manifeste por escrito seu interesse em comprá-

lo. 

§ 1° À notificação mencionada no caput será anexada proposta de compra assinada 

por terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual constarão preço, condições de 

pagamento e prazo de validade. 

§ 2° O município fará publicar, em órgão oficial e em pelo menos um jornal local ou 

regional de grande circulação, edital de aviso da notificação recebida nos termos do 

caput e da intenção de aquisição do imóvel nas condições da proposta apresentada. 

§ 3° Transcorrido o prazo mencionado no caput sem manifestação, fica o proprietário 

autorizado a realizar a alienação para terceiros, nas condições da proposta 

apresentada. 

§ 4° Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a apresentar ao 

município, no prazo de trinta dias, cópia do instrumento público de alienação do imóvel. 

§ 5° A alienação processada em condições diversas da proposta apresentada é nula de 

pleno direito. 

§ 6° Ocorrida a hipótese prevista neste artigo, § 5°, o município poderá adquirir o imóvel 

pelo valor da base de cálculo do IPTU ou pelo valor indicado na proposta apresentada, 

se este for inferior àquele. 
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SEÇÃO IV 

DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR 

Art. 128. Outorga onerosa é a concessão, pelo Poder Público, de potencial construtivo 

adicional acima do resultante da aplicação do coeficiente de aproveitamento básico 

até o limite estabelecido pelo coeficiente de aproveitamento máximo, de alteração de 

uso e parâmetros urbanísticos, mediante pagamento de contrapartida financeira. 

§ 1° A aplicação da outorga onerosa do direito de construir é permitida, segundo o limite 

máximo definido nesta Lei para cada zona de uso e ocupação do solo, nas: 

I – Zona de Consolidação 1 (ZC1); 

II – Zona de Abastecimento e Serviços de Apoio (ZAA); 

III – Zona de Expansão Urbana (ZEU). 

§ 2° Contrapartida financeira é o valor econômico, correspondente à outorga onerosa, a 

ser pago ao Poder Público pelo proprietário de imóvel. 

Art. 129. Lei municipal específica estabelecerá as condições a serem observadas para a 

outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso, determinando: 

I – a fórmula de cálculo para a cobrança; 

II – os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga; 

III – a contrapartida do beneficiário. 

Art. 130. A outorga onerosa do direito de construir e a alteração de uso do solo 

dependerão de elaboração prévia de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), que 

deverá demonstrar a viabilidade ambiental e urbanística da adoção das mudanças, 

considerando a proporcionalidade entre a infra-estrutura existente, o aumento de 

densidade esperado em cada área e os impactos sobre a qualidade de vida do 

entorno. 

Art. 131. Os recursos auferidos com a adoção da outorga onerosa do direito de construir 

e de alteração de uso serão aplicados com as finalidades previstas nos incisos I a VIII do 

Art. 125 desta Lei. 

SEÇÃO V 

DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR 

Art. 132. A transferência do direito de construir é a concessão feita pelo Poder Público a 

um proprietário particular, para que este exerça o potencial construtivo de um lote em 

outro imóvel de sua propriedade, ou para que este venda o potencial construtivo de seu 

imóvel para outro proprietário. 

Art. 133. O Poder Público Municipal poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano, 

privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o 

direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, 

quando o referido imóvel for considerado necessário para fins de: 

I – implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

II – preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, 

paisagístico, social ou cultural; 

III – servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por 

população de baixa renda e habitação de interesse social. 

§ 1° A transferência do direito de construir será solução jurídica para a efetivação do 

tombamento como instrumento de proteção do patrimônio, visto que o proprietário de 
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imóvel de interesse cultural poderá utilizar o coeficiente de aproveitamento em outro 

imóvel, ou ainda, alienar seu direito de construir. 

§ 2° A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao Poder 

Público seu imóvel, ou parte dele, para os fins previstos nos incisos I a III do caput. 

Art. 134. A aplicação da transferência do direito de construir será definida por lei 

municipal específica, baseada nesta Lei, que permitirá a transferência entre o potencial 

construtivo utilizado e o potencial construtivo máximo da zona do imóvel receptor, sem 

ônus de pagamento de outorga onerosa. 

§ 1° São passíveis de transferir o potencial construtivo aqueles localizados na: 

I – Zona de Tombamento Histórico (ZTH); 

II – Zona Especial de Interesse Social (ZEIS); 

III – Zona de Contenção Urbana (ZCU); 

IV – Zona Não Edificável (ZNE). 

§ 2° São passíveis de receber o potencial construtivo transferido de outros imóveis, 

aqueles em que o coeficiente básico pode ser ultrapassado a saber, os localizados na: 

I – Zona de Consolidação 1 (ZC1); 

II – Zona de Abastecimento e Serviços de Apoio (ZAA); 

III – Zona de Expansão Urbana (ZEU). 

§ 3° O potencial construtivo poderá ser transferido no todo ou em parcelas, para um ou 

mais lotes, ficando vinculado ao imóvel para o qual se transferiu, não podendo o índice 

de aproveitamento ser objeto de nova transferência. 

§ 4° Os imóveis residenciais preservados poderão ficar isentos do imposto predial e 

territorial urbano, taxas de aprovação de projetos de reforma e restauração de imóveis 

preservados. 

§ 5° O controle da transferência de potencial construtivo será efetuado através dos 

instrumentos de declaração de potencial construtivo, ao proprietário de imóvel 

preservado, e de certidão de potencial construtivo transferido. 

§ 6° A autorização da transferência do direito de construir será efetuada através de 

escritura pública de autorização de transferência do direito de construir, averbada na 

respectiva matrícula do imóvel, a qual indicará o montante de área construída passível 

de ser transferida, total ou parcialmente a outro imóvel. 

SEÇÃO VI 

DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

Art. 135. A Lei de Uso e Ocupação do Solo definirá os empreendimentos e atividades 

privados ou públicos em área urbana que dependerão de elaboração prévia de Estudo 

de Impacto de Vizinhança (EIV), pelo empreendedor, para a obtenção das licenças ou 

autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público 

municipal. 

Art. 136. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do 

empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na 

área e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões: 

I – adensamento populacional; 

II – equipamentos urbanos e comunitários; 

III – uso e ocupação do solo; 
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IV – valorização imobiliária; 

V – geração de tráfego e demanda por transporte público; 

VI – ventilação e iluminação; 

VII – paisagem urbana e patrimônio cultural e natural. 

§ 1° Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão disponíveis 

para consulta por qualquer interessado. 

§ 2° O órgão público responsável pela análise do EIV deverá realizar audiência pública, 

antes da decisão. 

§ 3° Os parâmetros, procedimentos e demais aspectos necessários à implementação do 

EIV serão estabelecidos em lei municipal específica baseada nesta Lei e na Lei de Uso e 

Ocupação do Solo. 

§ 4° Os empreendimentos sujeitos à elaboração de estudo de impacto ambiental (EIA) 

serão dispensados da elaboração do EIV. 

§ 5° O Termo de Referência para a elaboração do EIA/RIMA poderá abrigar também as 

exigências relativas ao EIV, fazendo-se um só estudo. 

Art. 137. O Poder Executivo, com base na análise do EIV, poderá exigir do 

empreendedor, a execução, às suas expensas, de medidas atenuadoras e 

compensatórias relativas aos impactos decorrentes da implantação do empreendimento 

ou atividade. 

TÍTULO V 

DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS 

Art. 138. Para efeitos do desenvolvimento municipal e segundo esta Lei, devem ser 

considerados projetos estratégicos: 

I – elaboração dos planos setoriais para cumprimento das políticas públicas municipais 

específicas; 

II – estruturação do sistema rodoviário municipal, principalmente no tocante às rodovias 

municipais; 

III – estruturação do sistema viário das macrozonas urbanas; 

IV – recuperação e resgate do patrimônio material e imaterial. 

TÍTULO VI 

DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Art. 139. Entende-se por Sistema de Planejamento e Gestão o conjunto de órgãos, 

normas, recursos humanos e técnicos que objetivam a coordenação das ações dos 

setores público e privado e da sociedade em geral, a integração entre os diversos 

programas setoriais e a dinamização e modernização da ação governamental. 

Parágrafo único. O Sistema de Planejamento e Gestão, conduzido pelo setor público, 

deverá garantir a necessária transparência e a participação dos agentes econômicos, 

da sociedade civil e dos cidadãos interessados. 

Art. 140. O objetivo do Sistema de Planejamento e Gestão é garantir um processo 

dinâmico e permanente de implementação do Plano Diretor. 

Art. 141. Compete ao Sistema de Planejamento e Gestão articular as ações dos órgãos 

da administração direta e indireta do município, bem como da iniciativa privada, para a 

implementação do Plano Diretor. 
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Art. 142. Compõem o Sistema de Planejamento e Gestão, como órgãos de apoio e 

informação ao Prefeito, para as decisões referentes à realização dos objetivos do Plano 

Diretor, as Secretarias Municipais e o Conselho Municipal de Desenvolvimento. 

Parágrafo único. As secretarias municipais e demais órgãos da Administração Direta e 

Indireta deverão participar da implementação do Plano Diretor, elaborando os planos de 

ação e os projetos de normas disciplinadoras nas áreas de sua competência, nos termos 

estabelecidos pelo Plano Diretor. 

Art. 143. Fica criado o Sistema de Informações do Município de São Cristóvão, com o 

objetivo de fornecer informações para atender o processo de planejamento municipal 

em todos os seus níveis, acompanhar e monitorar as ações inerentes à política de 

desenvolvimento e expansão urbana. 

§ 1° O Sistema de Informações Municipais de São Cristóvão englobará informações sobre: 

I – aspectos físico-naturais, socioeconômicos e institucionais; 

II – estrutura demográfica;  

III – atividades econômicas e mercado de trabalho; 

IV – uso e ocupação do solo; 

V – habitação, equipamentos urbanos e comunitários e sistema viário; 

VI – qualidade ambiental e saúde pública. 

§ 2° Fica assegurado ao cidadão o acesso às informações constantes no Sistema de 

Informações. 

§ 3° O Poder Executivo Municipal deverá implantar o Sistema de Informações Municipais 

de São Cristóvão.  

Art. 144. É parte integrante do Sistema de Informações Municipais de São Cristóvão o 

Cadastro Municipal de Imóveis Urbanos, a ser monitorado e atualizado por órgão 

municipal competente. 

Art. 145. São diretrizes para implementação do Sistema de Planejamento e Gestão: 

I – formação e implementação do Conselho Municipal de Desenvolvimento; 

II – formação e implementação do Fundo Municipal de Desenvolvimento; 

III – promoção da qualificação e capacitação dos servidores públicos municipais e da 

admissão de servidores efetivos por meio de concursos públicos; 

IV – promoção do aparelhamento e modernização da estrutura física e do aparato 

tecnológico da Prefeitura Municipal a fim de garantir condições de trabalho; 

V – promoção efetiva da transparência dos gastos públicos e publicização dos atos 

administrativas dos poderes Executivo e Legislativo municipais; 

VI – implantação de políticas de orçamento participativo; 

Art. 146. O Poder Público promoverá a ampla participação popular e de associações 

representativas da sociedade no processo de implementação da Política de Municipal 

de Desenvolvimento e demais políticas específicas, por intermédio de consultas públicas, 

debates e audiências com os diversos setores da sociedade. 
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CAPÍTULO I 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  

Art. 147. Fica criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento de São Cristóvão.  

Art. 148. O Conselho Municipal de Desenvolvimento é o órgão colegiado, consultivo ou 

deliberativo, efetivo e permanente, integrante da Administração Pública Municipal, que 

tem como finalidade viabilizar a participação da sociedade civil organizada na gestão 

do desenvolvimento municipal. 

Parágrafo único. O Conselho Municipal de Desenvolvimento vincula-se ao órgão 

coordenador do Sistema de Planejamento e Gestão e tem como atribuições: 

I – manifestar-se, de forma independente, sobre os processos de controle e revisão do 

Plano Diretor e dos demais instrumentos legais reguladores do desenvolvimento do 

município; 

II – pronunciar-se sobre as propostas, iniciativas, programas, planos e projetos referentes 

ao desenvolvimento municipal, notadamente as que exerçam impacto sobre o espaço 

urbano e sobre o território municipal;  

III – propor a edição de normas municipais de natureza urbanística e de gestão do uso e 

ocupação do território municipal e manifestar-se sobre propostas de criação e alteração 

da legislação pertinente ao desenvolvimento municipal;  

IV – propor medidas para a integração da política urbana e territorial com as políticas 

sócio-econômicas e ambientais municipais e regionais; 

V – propor políticas para solução de conflitos na delimitação dos limites do município; 

VI – pronunciar-se sobre as ameaças à defesa do patrimônio histórico, arquitetônico, 

natural e cultural do município; 

VII – propor e apoiar a utilização de mecanismos de cooperação com os governos 

federal e estadual, com municípios da região metropolitana de Aracaju e com a 

sociedade local para formulação e execução das políticas municipal e regional de 

desenvolvimento; 

VIII – deliberar sobre a aplicação dos recursos financeiros do Fundo de Desenvolvimento 

Municipal, bem como fiscalizar sua utilização; 

IX – acompanhar os estudos e relatórios de impacto ambiental e de impacto de 

vizinhança sobre projetos, públicos ou privados, que venham causar impacto sobre o 

território municipal; 

X – divulgar amplamente os dados e informações relativos à sua atuação e aos temas 

que lhe são correlatos. 

Art. 149. O Conselho de Desenvolvimento Municipal será constituído por 13 conselheiros, 

representantes do poder público e da sociedade civil organizada, obedecida a seguinte 

composição: 

I – quatro representantes indicados pelo Poder Executivo Municipal, sendo um deles o 

titular do órgão coordenador do Sistema de Planejamento e Gestão; 

II – três representantes de movimentos sociais e populares; 

III – dois representantes do segmento empresarial e do turismo; 

IV – dois representantes de entidades profissionais, acadêmicas, de pesquisa ou 

organizações não governamentais; 

V – um representante do Ministério Público; 

VI – um representante do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. 
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§ 1° Cada Conselheiro terá um suplente, que o substituirá em suas ausências, faltas, 

licenças e afastamentos. 

§ 2° O Conselho Municipal de Desenvolvimento será presidido pelo titular do órgão 

coordenador do Sistema de Planejamento e Gestão e, em sua ausência, por seu 

respectivo suplente. 

§ 3° Os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento serão nomeados por 

Decreto Municipal; 

Art. 150. As deliberações do Conselho Municipal de Desenvolvimento deverão estar 

articuladas com os demais do Município, buscando a integração das diversas ações e 

políticas de desenvolvimento municipal, garantida a participação da sociedade. 

Art. 151. A criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento será regulamentada por 

lei municipal específica, que conterá, inclusive, o tempo de mandato deste. 

CAPÍTULO II 

DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

Art. 152. Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento de São Cristóvão.  

Art. 153. O Fundo Municipal de Desenvolvimento será constituído pelo produto das 

receitas a seguir especificadas: 

I – dotações de no mínimo 0,01% do orçamento do município; 

II – valores em dinheiro correspondentes à outorga onerosa do direito de construir para 

área superior ao coeficiente de aproveitamento básico; 

III – aplicação pelo município de São Cristóvão dos instrumentos de política urbana 

previstos nesta Lei, além de outros previstos em leis específicas. 

§ 1° Os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento, enquanto não forem 

efetivamente utilizados deverão ser aplicados em operações financeiras, que objetivem 

o aumento de receita do próprio fundo. 

§ 2° Os recursos do Fundo serão aplicados segundo o plano anual específico aprovado 

pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento e integrarão a proposta de Lei 

Orçamentária Anual. 

§ 3° Os recursos do Fundo serão aplicados na implantação de equipamentos urbanos 

públicos, projetos de renovação urbana, construção de casas populares, investimentos 

na parceria de empreendimentos e na consecução do planejamento, execução e 

fiscalização dos objetivos, programas e projetos definidos nesta Lei. 

§ 4° O Poder Executivo enviará, anualmente, à Câmara Municipal e ao Conselho 

Municipal de Desenvolvimento relatórios discriminados dos balancetes do Fundo. 

TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 154. Fica o Poder Executivo responsável pela implantação, no prazo máximo de seis 

meses, do Sistema de Planejamento e Gestão Municipal, para o que deverá providenciar 

a alteração na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal que se faça necessária, 

mediante o encaminhamento do projeto de lei correspondente. 

Art. 155. O Conselho Municipal de Desenvolvimento proporá o seu respectivo Regimento 

Interno, que será estabelecido por meio de Decreto Municipal, no prazo máximo de 

cento e vinte dias a contar da aprovação desta Lei. 
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Art. 156. O Poder Executivo regulamentará, por decreto municipal, no prazo máximo de 

cento e vinte dias a partir da publicação desta Lei, a operacionalização do Fundo de 

Desenvolvimento Municipal. 

Art. 157. O encaminhamento de qualquer proposta de alteração do disposto no Plano 

Diretor fica condicionado à prévia apreciação do Conselho de Desenvolvimento 

Municipal. 

Art. 158. A área sub judice, segundo indicação do anexo I desta Lei, deverá ser objeto 

de macrozoneamento, segundo as macrozonas instituídas por esta Lei, caso o resultado 

em última instância seja favorável ao município de São Cristóvão. 

Parágrafo único. A definição do macrozoneamento da área referida no caput deste 

artigo, ficará condicionada à deliberação do Conselho Municipal de Desenvolvimento e 

aprovação por meio de lei municipal específica que conterá, inclusive, o mapa de 

macrozoneamento da área, segundo as macrozonas instituídas por esta Lei. 

Art. 159. Serão elaborados ou revisados no prazo de até dois anos, a partir da data da 

publicação desta Lei, os seguintes instrumentos de planejamento do território municipal:  

I – Base Cartográfica; 

II – Cadastro Técnico; 

III – Planta de Valores Imobiliários; 

IV – Cadastro de Equipamentos Urbanos; 

V – Cadastro de Informações Urbanas; 

VI – Cadastro da Rede de Infra-Estrutura Urbana. 

Parágrafo único. O Poder Público municipal poderá determinar os casos de isenção de 

pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, quando do estabelecimento da 

Planta de Valores Imobiliários. 

Art. 160. O Plano de Turismo Sustentável será elaborado no prazo de até dois anos, a 

partir da publicação desta Lei, através de lei específica e encaminhado à Câmara de 

Vereadores para tramitação. 

Art. 161. A Agenda 21 Local será elaborada no prazo de até dois anos, a partir da 

publicação desta Lei, através de lei específica e encaminhada à Câmara de Vereadores 

para tramitação. 

Art. 162. Plano de Agropecuária de São Cristóvão será elaborado no prazo de até dois 

anos, a partir da publicação desta Lei, através de lei específica e submetido à Câmara 

de Vereadores para tramitação. 

Art. 163. O Plano Plurianual de Saúde de São Cristóvão será elaborado no prazo de até 

dois anos, a partir da publicação desta Lei, através de lei específica e submetido à 

Câmara de Vereadores para tramitação. 

Art. 164. O Plano Plurianual de Educação e Desportos de São Cristóvão será elaborado o 

no prazo de até dois anos, a partir da publicação desta Lei, através de lei específica e 

submetido à Câmara de Vereadores para tramitação. 

Art. 165. O Plano de Recuperação e Preservação do Patrimônio Histórico de São 

Cristóvão será elaborado o no prazo de até dois anos, a partir da publicação desta Lei, 

através de lei específica e submetido à Câmara de Vereadores para tramitação. 

Art. 166. O Plano de Inclusão Social de São Cristóvão será elaborado no prazo de até 

dois anos, a partir da publicação desta Lei, através de lei específica e submetido à 

Câmara de Vereadores para tramitação. 
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Art. 167. O Plano de Mobilidade de São Cristóvão será elaborado no prazo de até dois 

anos, a partir da publicação desta Lei, através de lei específica e submetido à Câmara 

de Vereadores para tramitação. 

Art. 168. O Plano de Habitação de São Cristóvão será elaborado no prazo de até dois 

anos, a partir da publicação desta Lei, através de lei específica e submetido à Câmara 

de Vereadores para tramitação. 

Art. 169. O Plano Diretor terá vigência máxima de dez anos, passível de revisão a cada 

cinco anos, observado o disposto no parágrafo único deste artigo. 

Parágrafo único. Poderão ser admitidas alterações neste Plano Diretor, em prazos 

diferentes do estabelecido no caput deste artigo, por motivos excepcionais ou por 

interesse público comprovado. 

Art. 170. Cabe ao Poder Executivo regulamentar o disposto nesta Lei, visando à 

implementação do Plano Diretor.  

Art. 171. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 172. Revoga-se a Lei n°. 07, de quatro de maio de mil novecentos e noventa. 
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Anexo I – Mapa de macrozoneamento do município de São Cristóvão 
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Anexo II – Mapa de zoneamento da Macrozona Urbana 1 – sede municipal – cidade de São Cristóvão 
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Anexo III - Mapa do sistema viário da Macrozona Urbana 1 – sede municipal – cidade de São Cristóvão 
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Anexo IV – Mapa de zoneamento da Macrozona Urbana 2 – Grande Rosa Elze 
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Anexo V – Mapa do sistema viário da Macrozona Urbana 2 – Grande Rosa Elze 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°          DE 2009 

 

 

Dispõe sobre o perímetro urbano das macrozonas 

urbanas do município de São Cristóvão 

 

 

Art. 1º Ficam estabelecidos os novos perímetros urbanos das macrozonas urbanas do 

município de São Cristóvão, definidos pelas poligonais estabelecidas segundo a Lei do 

Plano Diretor Municipal, conforme os anexos I e II desta Lei. 

Parágrafo único. A alteração dos perímetros urbanos fica sujeita ao processo de revisão 

do Plano Diretor Municipal, não podendo ser modificado sem prévia consulta popular. 

Art. 2º A poligonal da Macrozona Urbana 1 (MU1) é descrita com base em coordenadas 

planas UTM, Datum SAD-69, referida ao meridiano central 39º WGr, partindo, em sentido 

horário, do ponto 1, de coordenadas N 8.782.415,051 m e E 693.206,260 m;  deste, segue 

com  azimute de 336°17'56" e distância de 429,41 m, até o  ponto 2, de coordenadas N 

8.782.808,243 m e E 693.033,652 m;  deste, segue com  azimute de 25°09'52" e distância de 

212,17 m, até o  ponto 3, de coordenadas N 8.783.000,276 m e E 693.123,870 m;  deste, 

segue com  azimute de 99°00'53" e distância de 639,43 m, até o  ponto 4, de 

coordenadas N 8.782.900,085 m e E 693.755,398 m;  deste, segue com  azimute de 

180°00'00" e distância de 187,27 m, até o  ponto 5, de coordenadas N 8.782.712,819 m e E 

693.755,398 m;  deste, segue com  azimute de 89°41'07" e distância de 732,25 m, até o  

ponto 6, de coordenadas N 8.782.716,841 m e E 694.487,634 m;  deste, segue com  

azimute de 88°53'01" e distância de 27,71 m, até o  ponto 7, de coordenadas N 

8.782.717,381 m e E 694.515,335 m;  deste, segue com  azimute de 90°51'07" e distância de 

29,98 m, até o  ponto 8, de coordenadas N 8.782.716,935 m e E 694.545,307 m;  deste, 

segue com  azimute de 96°03'15" e distância de 19,00 m, até o  ponto 9, de coordenadas 

N 8.782.714,931 m e E 694.564,204 m;  deste, segue com  azimute de 98°15'14" e distância 

de 27,18 m, até o  ponto 10, de coordenadas N 8.782.711,029 m e E 694.591,104 m;  deste, 

segue com  azimute de 105°52'11" e distância de 79,99 m, até o  ponto 11, de 

coordenadas N 8.782.689,156 m e E 694.668,044 m;  deste, segue com  azimute de 

106°05'48" e distância de 43,07 m, até o  ponto 12, de coordenadas N 8.782.677,213 m e E 

694.709,429 m;  deste, segue com  azimute de 105°47'42" e distância de 29,48 m, até o  

ponto 13, de coordenadas N 8.782.669,188 m e E 694.737,800 m;  deste, segue com  

azimute de 14°16'37" e distância de 30,01 m, até o  ponto 14, de coordenadas N 

8.782.698,271 m e E 694.745,201 m;  deste, segue com  azimute de 14°16'37" e distância de 

328,93 m, até o  ponto 15, de coordenadas N 8.783.017,042 m e E 694.826,317 m;  deste, 

segue com  azimute de 14°16'37" e distância de 71,20 m, até o  ponto 16, de 

coordenadas N 8.783.086,045 m e E 694.843,876 m;  deste, segue com  azimute de 

14°16'37" e distância de 48,79 m, até o  ponto 17, de coordenadas N 8.783.133,328 m e E 

694.855,908 m;  deste, segue com  azimute de 16°05'55" e distância de 99,49 m, até o  

ponto 18, de coordenadas N 8.783.228,920 m e E 694.883,497 m;  deste, segue com  

azimute de 323°39'20" e distância de 674,73 m, até o  ponto 19, de coordenadas N 

8.783.772,393 m e E 694.483,625 m;  deste, segue com  azimute de 297°24'16" e distância 

de 757,64 m, até o  ponto 20, de coordenadas N 8.784.121,113 m e E 693.811,007 m;  

deste, segue com  azimute de 27°24'16" e distância de 220,00 m, até o  ponto 21, de 
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coordenadas N 8.784.316,424 m e E 693.912,266 m;  deste, segue com  azimute de 

117°24'16" e distância de 977,30 m, até o  ponto 22, de coordenadas N 8.783.866,601 m e 

E 694.779,895 m;  deste, segue com  azimute de 74°51'55" e distância de 183,67 m, até o  

ponto 23, de coordenadas N 8.783.914,557 m e E 694.957,199 m;  deste, segue com  

azimute de 336°43'38" e distância de 308,04 m, até o  ponto 24, de coordenadas N 

8.784.197,535 m e E 694.835,489 m;  deste, segue com  azimute de 340°00'04" e distância 

de 217,09 m, até o  ponto 25, de coordenadas N 8.784.401,532 m e E 694.761,244 m;  

deste, segue com  azimute de 347°11'52" e distância de 38,54 m, até o  ponto 26, de 

coordenadas N 8.784.439,110 m e E 694.752,705 m;  deste, segue com  azimute de 

352°03'17" e distância de 104,30 m, até o  ponto 27, de coordenadas N 8.784.542,406 m e 

E 694.738,288 m;  deste, segue com  azimute de 4°37'16" e distância de 122,53 m, até o  

ponto 28, de coordenadas N 8.784.664,541 m e E 694.748,160 m;  deste, segue com  

azimute de 38°19'07" e distância de 306,98 m, até o  ponto 29, de coordenadas N 

8.784.905,393 m e E 694.938,501 m;  deste, segue com  azimute de 38°19'07" e distância de 

157,96 m, até o  ponto 30, de coordenadas N 8.785.029,329 m e E 695.036,445 m;  deste, 

segue com  azimute de 53°08'39" e distância de 38,60 m, até o  ponto 31, de 

coordenadas N 8.785.052,480 m e E 695.067,329 m;  deste, segue com  azimute de 

29°54'42" e distância de 101,75 m, até o  ponto 32, de coordenadas N 8.785.140,676 m e E 

695.118,067 m;  deste, segue com  azimute de 44°19'28" e distância de 64,72 m, até o  

ponto 33, de coordenadas N 8.785.186,978 m e E 695.163,291 m;  deste, segue com  

azimute de 76°36'51" e distância de 23,81 m, até o  ponto 34, de coordenadas N 

8.785.192,491 m e E 695.186,454 m, deste, segue com azimute de 124°08'46" e distância de 

37,32 m, até o  ponto 35, de coordenadas N 8.785.171,544 m e E 695.217,338 m;  deste, 

segue com  azimute de 137°38'54" e distância de 67,13 m, até o  ponto 36, de 

coordenadas N 8.785.121,934 m e E 695.262,562 m;  deste, segue com  azimute de 

131°10'17" e distância de 58,61 m, até o  ponto 37, de coordenadas N 8.785.083,348 m e E 

695.306,682 m;  deste, segue com  azimute de 119°09'18" e distância de 54,31 m, até o  

ponto 38, de coordenadas N 8.785.056,890 m e E 695.354,112 m;  deste, segue com  

azimute de 128°52'13" e distância de 87,84 m, até o  ponto 39, de coordenadas N 

8.785.001,767 m e E 695.422,499 m;  deste, segue com  azimute de 118°35'53" e distância 

de 165,83 m, até o  ponto 40, de coordenadas N 8.784.922,391 m e E 695.568,096 m;  

deste, segue com  azimute de 125°39'45" e distância de 52,95 m, até o  ponto 41, de 

coordenadas N 8.784.891,523 m e E 695.611,113 m;  deste, segue com  azimute de 

142°41'34" e distância de 67,78 m, até o  ponto 42, de coordenadas N 8.784.837,611 m e E 

695.652,194 m;  deste, segue com  azimute de 123°59'28" e distância de 43,58 m, até o  

ponto 43, de coordenadas N 8.784.813,249 m e E 695.688,324 m;  deste, segue com  

azimute de 98°29'26" e distância de 81,25 m, até o  ponto 44, de coordenadas N 

8.784.801,253 m e E 695.768,685 m;  deste, segue com  azimute de 125°31'26" e distância 

de 39,66 m, até o  ponto 45, de coordenadas N 8.784.778,210 m e E 695.800,960 m;  deste, 

segue com  azimute de 160°10'59" e distância de 35,41 m, até o  ponto 46, de 

coordenadas N 8.784.744,897 m e E 695.812,964 m;  deste, segue com  azimute de 

128°02'02" e distância de 70,72 m, até o  ponto 47, de coordenadas N 8.784.701,323 m e E 

695.868,670 m;  deste, segue com  azimute de 150°39'55" e distância de 51,46 m, até o  

ponto 48, de coordenadas N 8.784.656,458 m e E 695.893,882 m;  deste, segue com  

azimute de 142°09'28" e distância de 100,94 m, até o  ponto 49, de coordenadas N 

8.784.576,746 m e E 695.955,808 m;  deste, segue com  azimute de 103°32'27" e distância 

de 97,65 m, até o  ponto 50, de coordenadas N 8.784.553,883 m e E 696.050,743 m;  deste, 

segue com  azimute de 95°52'00" e distância de 61,99 m, até o  ponto 51, de 

coordenadas N 8.784.547,546 m e E 696.112,412 m;  deste, segue com  azimute de 

127°40'43" e distância de 107,34 m, até o  ponto52, de coordenadas N 8.784.481,936 m e E 

696.197,367 m;  deste, segue com  azimute de 159°26'03" e distância de 65,94 m, até o  

ponto 53, de coordenadas N 8.784.420,199 m e E 696.220,530 m;  deste, segue com  

azimute de 150°02'54" e distância de 106,82 m, até o  ponto 54, de coordenadas N 
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8.784.327,649 m e E 696.273,860 m;  deste, segue com  azimute de 175°02'06" e distância 

de 46,53 m, até o  ponto 55, de coordenadas N 8.784.281,291 m e E 696.277,887 m;  deste, 

segue com  azimute de 151°25'41" e distância de 99,17 m, até o  ponto 56, de 

coordenadas N 8.784.194,197 m e E 696.325,316 m;  deste, segue com  azimute de 

131°28'44" e distância de 65,75 m, até o  ponto 57, de coordenadas N 8.784.150,651 m e E 

696.374,573 m;  deste, segue com  azimute de 107°36'38" e distância de 108,24 m, até o  

ponto 58, de coordenadas N 8.784.117,905 m e E 696.477,737 m;  deste, segue com  

azimute de 131°14'08" e distância de 68,57 m, até o  ponto 59, de coordenadas N 

8.784.072,709 m e E 696.529,299 m;  deste, segue com  azimute de 117°02'19" e distância 

de 65,32 m, até o  ponto 60, de coordenadas N 8.784.043,017 m e E 696.587,475 m;  deste, 

segue com  azimute de 135°59'26" e distância de 99,77 m, até o  ponto 61, de 

coordenadas N 8.783.971,261 m e E 696.656,792 m;  deste, segue com  azimute de 

119°55'08" e distância de 47,13 m, até o  ponto 62, de coordenadas N 8.783.947,755 m e E 

696.697,640 m;  deste, segue com  azimute de 119°35'56" e distância de 197,88 m, até o  

ponto 63, de coordenadas N 8.783.850,019 m e E 696.869,694 m;  deste, segue com  

azimute de 125°32'28" e distância de 73,45 m, até o  ponto 64, de coordenadas N 

8.783.807,323 m e E 696.929,461 m;  deste, segue com  azimute de 133°48'04" e distância 

de 58,06 m, até o  ponto 65, de coordenadas N 8.783.767,139 m e E 696.971,363 m;  deste, 

segue com  azimute de 60°59'28" e distância de 109,33 m, até o  ponto 66, de 

coordenadas N 8.783.820,158 m e E 697.066,978 m;  deste, segue com  azimute de 

57°32'32" e distância de 85,44 m, até o  ponto 67, de coordenadas N 8.783.866,009 m e E 

697.139,067 m;  deste, segue com  azimute de 49°08'45" e distância de 304,90 m, até o  

ponto 68, de coordenadas N 8.784.065,457 m e E 697.369,688 m;  deste, segue com  

azimute de 140°34'12" e distância de 220,66 m, até o  ponto 69, de coordenadas N 

8.783.895,022 m e E 697.509,835 m;  deste, segue com  azimute de 117°22'48" e distância 

de 120,78 m, até o  ponto 70, de coordenadas N 8.783.839,476 m e E 697.617,085 m;  

deste, segue com  azimute de 204°06'05" e distância de 116,77 m, até o  ponto 71, de 

coordenadas N 8.783.732,889 m e E 697.569,403 m;  deste, segue com  azimute de 

223°28'21" e distância de 473,96 m, até o  ponto 72, de coordenadas N 8.783.388,930 m e 

E 697.243,313 m;  deste, segue com  azimute de 207°54'31" e distância de 51,42 m, até o  

ponto 73, de coordenadas N 8.783.343,495 m e E 697.219,247 m;  deste, segue com  

azimute de 190°54'00" e distância de 173,15 m, até o  ponto 74, de coordenadas N 

8.783.173,467 m e E 697.186,505 m; deste, segue com  azimute de 196°42'26" e distância 

de 44,57 m, até o  ponto 75, de coordenadas N 8.783.130,783 m e E 697.173,693 m;  deste, 

segue com  azimute de 213°30'21" e distância de 211,84 m, até o  ponto 76, de 

coordenadas N 8.782.954,147 m e E 697.056,755 m;  deste, segue com  azimute de 

183°06'46" e distância de 441,94 m, até o  ponto 77, de coordenadas N 8.782.512,861 m e 

E 697.032,757 m;  deste, segue com  azimute de 204°08'17" e distância de 396,14 m, até o  

ponto 78, de coordenadas N 8.782.151,355 m e E 696.870,759 m;  deste, segue com  

azimute de 217°32'13" e distância de 733,52 m, até o  ponto 79, de coordenadas N 

8.781.569,700 m e E 696.423,843 m;  deste, segue com  azimute de 195°36'33" e distância 

de 36,60 m, até o  ponto 80, de coordenadas N 8.781.534,449 m e E 696.413,995 m;  deste, 

segue com  azimute de 119°51'09" e distância de 223,71 m, até o  ponto 81, de 

coordenadas N 8.781.423,095 m e E 696.608,017 m;  deste, segue com  azimute de 

119°48'18" e distância de 163,24 m, até o  ponto 82, de coordenadas N 8.781.341,955 m e 

E 696.749,665 m;  deste, segue com  azimute de 127°10'14" e distância de 169,95 m, até o  

ponto 83, de coordenadas N 8.781.239,273 m e E 696.885,088 m;  deste, segue com  

azimute de 121°57'36" e distância de 138,88 m, até o  ponto 84, de coordenadas N 

8.781.165,759 m e E 697.002,919 m;  deste, segue com  azimute de 123°14'27" e distância 

de 133,13 m, até o  ponto 85, de coordenadas N 8.781.092,782 m e E 697.114,265 m;  

deste, segue com  azimute de 133°00'38" e distância de 112,33 m, até o  ponto 86, de 

coordenadas N 8.781.016,157 m e E 697.196,406 m;  deste, segue com  azimute de 

208°46'19" e distância de 223,75 m, até o  ponto 87, de coordenadas N 8.780.820,032 m e 
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E 697.088,710 m;  deste, segue com  azimute de 239°09'31" e distância de 163,70 m, até o  

ponto 88, de coordenadas N 8.780.736,109 m e E 696.948,158 m;  deste, segue com  

azimute de 340°38'19" e distância de 553,49 m, até o  ponto 89, de coordenadas N 

8.781.258,294 m e E 696.764,665 m;  deste, segue com  azimute de 266°26'08" e distância 

de 391,44 m, até o  ponto 90, de coordenadas N 8.781.233,958 m e E 696.373,978 m;  

deste, segue com  azimute de 177°18'54" e distância de 104,16 m, até o  ponto 91, de 

coordenadas N 8.781.129,911 m e E 696.378,858 m;  deste, segue com  azimute de 

191°53'57" e distância de 110,24 m, até o  ponto 92, de coordenadas N 8.781.022,040 m e 

E 696.356,128 m;  deste, segue com  azimute de 191°53'57" e distância de 12,21 m, até o  

ponto 93, de coordenadas N 8.781.010,092 m e E 696.353,610 m;  deste, segue com  

azimute de 199°03'01" e distância de 194,35 m, até o  ponto 94, de coordenadas N 

8.780.826,383 m e E 696.290,173 m;  deste, segue com  azimute de 172°58'35" e distância 

de 64,15 m, até o  ponto 95, de coordenadas N 8.780.762,713 m e E 696.298,018 m;  deste, 

segue com  azimute de 147°58'53" e distância de 53,69 m, até o  ponto 96, de 

coordenadas N 8.780.717,192 m e E 696.326,483 m;  deste, segue com  azimute de 

175°35'57" e distância de 63,59 m, até o  ponto 97, de coordenadas N 8.780.653,788 m e E 

696.331,363 m;  deste, segue com  azimute de 261°37'42" e distância de 133,99 m, até o  

ponto 98, de coordenadas N 8.780.634,279 m e E 696.198,797 m;  deste, segue com  

azimute de 252°38'27" e distância de 207,06 m, até o  ponto 99, de coordenadas N 

8.780.572,501 m e E 696.001,168 m;  deste, segue com  azimute de 233°27'42" e distância 

de 117,42 m, até o  ponto 100, de coordenadas N 8.780.502,594 m e E 695.906,826 m;  

deste, segue com  azimute de 312°41'41" e distância de 100,70 m, até o  ponto 101, de 

coordenadas N 8.780.570,875 m e E 695.832,817 m;  deste, segue com  azimute de 

324°03'47" e distância de 98,39 m, até o  ponto 102, de coordenadas N 8.780.650,536 m e 

E 695.775,073 m;  deste, segue com  azimute de 10°27'20" e distância de 146,78 m, até o  

ponto 103, de coordenadas N 8.780.794,881 m e E 695.801,710 m;  deste, segue com  

azimute de 275°09'08" e distância de 510,65 m, até o  ponto 104, de coordenadas N 

8.780.840,740 m e E 695.293,120 m;  deste, segue com  azimute de 290°44'29" e distância 

de 225,01 m, até o ponto 105, de coordenadas N 8.780.920,429 m e E 695.082,689 m;  

deste, segue pela margem esquerda do rio Vaza Barris até o  ponto 1, ponto inicial da 

descrição da Macrozona Urbana 1 (MU1). 

Art. 3º A poligonal da Macrozona Urbana 2 (MU2) é descrita com base em coordenadas 

planas UTM, Datum SAD-69, referida ao meridiano central 39º WGr, partindo, em sentido 

horário, do ponto 1, de coordenadas N 8.791.792,773 m e E 703.647,735 m;  deste, segue 

com  azimute de 65°08'16" e distância de 842,23 m, até o ponto 2, de coordenadas N 

8.792.146,877 m e E 704.411,905 m;  deste, segue com  azimute de 72°31'34" e distância de 

1.311,67 m, até o ponto 3, de coordenadas N 8.792.540,733 m e E 705.663,046 m;  deste, 

segue com  azimute de 73°58'57" e distância de 757,40 m, até o ponto 4, de coordenadas 

N 8.792.749,722 m e E 706.391,038 m;  deste, segue com  azimute de 76°24'15" e distância 

de 364,83 m, até o ponto 5, de coordenadas N 8.792.835,483 m e E 706.745,640 m,  deste, 

segue com  azimute de 98°55'50" e distância de 417,53 m, até o ponto 6, de coordenadas 

N 8.792.770,666 m e E 707.158,108 m;  deste, segue com  azimute de 121°33'51" e distância 

de 365,51 m, até o ponto 7, de coordenadas N 8.792.579,340 m e E 707.469,540 m;  deste, 

segue com  azimute de 159°15'39" e distância de 497,02 m, até o ponto 8, de 

coordenadas N 8.792.114,529 m e E 707.645,541 m;  deste, segue com  azimute de 

157°00'54" e distância de 162,57 m, até o ponto 9, de coordenadas N 8.791.964,862 m e E 

707.709,024 m;  deste, segue com  azimute de 154°39'45" e distância de 1.463,87 m, até o 

ponto 10, de coordenadas N 8.790.641,808 m e E 708.335,489 m;  deste, segue com  

azimute de 159°10'48" e distância de 780,39 m, até o ponto 11, de coordenadas N 

8.789.912,373 m e E 708.612,865 m;  deste, segue com  azimute de 201°17'03" e distância 

de 1.210,92 m, até o ponto 12, de coordenadas N 8.788.784,051 m e E 708.173,311 m;  

deste, segue com  azimute de 288°33'01" e distância de 1.254,66 m, até o ponto 13, de 

coordenadas N 8.789.183,206 m e E 706.983,837 m;  deste, segue com  azimute de 
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241°43'09" e distância de 400,89 m, até o ponto 14, de coordenadas N 8.788.993,265 m e E 

706.630,797 m;  deste, segue com  azimute de 207°51'15" e distância de 358,55 m, até o 

ponto 15, de coordenadas N 8.788.676,257 m e E 706.463,275 m; deste, segue com  

azimute de 276°09'22" e distância de 344,19 m, até o ponto 16, de coordenadas N 

8.788.713,166 m e E 706.121,073 m;  deste, segue com  azimute de 339°37'18" e distância 

de 838,91 m, até o ponto 17, de coordenadas N 8.789.499,572 m e E 705.828,950 m;  

deste, segue com  azimute de 265°50'30" e distância de 279,43 m, até o ponto 18, de 

coordenadas N 8.789.479,310 m e E 705.550,259 m;  deste, segue com  azimute de 

282°25'24" e distância de 390,94 m, até o ponto 19, de coordenadas N 8.789.563,413 m e E 

705.168,475 m;  deste, segue com  azimute de 293°15'59" e distância de 193,79 m, até o 

ponto 20, de coordenadas N 8.789.639,959 m e E 704.990,448 m;  deste, segue com  

azimute de 296°51'35" e distância de 204,23 m, até o ponto 21, de coordenadas N 

8.789.732,232 m e E 704.808,251 m;  deste, segue com  azimute de 237°51'54" e distância 

de 391,51 m, até o ponto 22, de coordenadas N 8.789.523,983 m e E 704.476,725 m;  

deste, segue com  azimute de 327°51'54" e distância de 581,21 m, até o ponto 23, de 

coordenadas N 8.790.016,149 m e E 704.167,569 m;  deste, segue com  azimute de 

343°41'27" e distância de 1.851,11 m, até o ponto 1, ponto inicial da descrição da 

Macrozona Urbana 2 (MU2). 

Art. 4º Esta Lei segue o disposto no Plano Diretor do Município de São Cristóvão. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6º Revoga-se a Lei n°. 21, de dezoito de dezembro de dois mil e dois. 
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Anexo I – Mapa do perímetro urbano da Macrozona Urbana 1 (MU1) 
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Anexo II – Mapa do perímetro urbano da Macrozona Urbana 2 (MU2) 

 


