
Mensagem n° 19/07, do Senhor Prefeito Municipal de Suzano

Suzano, 10 de agosto de 2007.

Senhor Presidente:

Por intermédio de Vossa Excelência, tenho a honra de 
encaminhar  para  apreciação dessa augusta  Casa de Leis  o  incluso projeto  de lei 
complementar  que  “Institui  o  Plano  Diretor  Participativo  do  Município  de  Suzano, 
revoga a Lei Complementar Municipal n° 145, de 13 de julho de 2004, e dá outras 
providências.”.

O Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257, de 10 de 
julho  de  2001),  que  veio  regulamentar  disposições  dos  artigos  182  e  183  da 
Constituição Federal que tratam da política urbana, define o Plano Diretor Municipal 
como instrumento de regulação e ordenamento do solo, reforçando a autonomia do 
Município para legislar sobre as formas de uso e ocupação do solo em seu território.

Suzano aprovou, em julho de 2004, a Lei do Plano Diretor 
de Desenvolvimento Integrado – PDDI, no entanto, essa Lei não apresenta definições 
específicas  para  o  Município  como  prevê  o  Estatuto  da  Cidade,  não  enfrentando 
questões  prioritárias  para  o  desenvolvimento  sócio-territorial  a  partir  do 
reconhecimento  da  cidade  real;  além  disso,  os  instrumentos  de  política  urbana 
definidos nesse PDDI não são objetivos, remetendo-se respectivas regulamentações a 
leis  específicas.  Ou  seja,  para  a  utilização  dessa  Lei,  novas  leis  necessitam  ser 
elaboradas.

Dessa  forma,  se  fez  necessária  a  revisão  do  Plano 
Diretor Municipal de Suzano que tem por finalidade adequar a legislação urbanística à 
dinâmica urbana e territorial, considerando a necessidade de otimizar a infra-estrutura 
urbana instalada e ainda, prever as novas demandas da população como aumento da 
oferta de infra-estrutura, serviços, equipamentos urbanos e comunitários, ao mesmo 
tempo que prevê a participação da sociedade em todas as etapas de revisão da Lei.

Para  o desenvolvimento da proposta  foi  considerada a 
leitura da realidade do Município de Suzano em toda sua complexidade. Questões 
relacionadas ao crescimento  populacional,  configuração físico-geográfica,  realidade 
social e econômica e incidência da legislação de âmbitos estadual e federal, aliadas a 
uma  decisão  de  norteamento  do  desenvolvimento  municipal,  embasam  o 
direcionamento das propostas e de toda a revisão do Plano Diretor Participativo do 
Município de Suzano.

As  pesquisas  físico-territoriais  e  a  participação  da 
população nas reuniões comunitárias permitiram definir a política de desenvolvimento 
urbano do Município, da mesma forma que permitiu a definição de políticas específicas 
em função de sua localização na bacia hidrográfica Alto Tietê Cabeceiras.

Dentre as propostas para o Plano Diretor Participativo de 
Suzano está a interface entre a preservação ambiental e a qualificação e provisão de 
moradia,  questões  que  orientam  o  desenvolvimento  urbano  do  Município.  Essa 
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proposta  se  pauta  na  realidade  e  tendências  da  ocupação  urbana  existentes, 
procurando  corrigir  distorções  provenientes  das  ocupações  urbanas  dispersas  no 
território e criar estímulos para adensamento na área urbana consolidada, fora das 
áreas de preservação ambiental. Através da adoção de três níveis de zoneamento e 
relacionando-os a parâmetros específicos para o cumprimento da função social  da 
propriedade,  procurar-se-á  direcionar  o  crescimento  e  o  adensamento  para  essas 
áreas consolidadas, com o objetivo de reduzir a pressão de ocupação das áreas de 
preservação e da zona rural.

Da  mesma  forma,  vários  instrumentos  previstos  no 
Estatuto da Cidade são propostos com o objetivo de promover uma ocupação mais 
adequada e ordenada do território urbano, tais como a definição das Zonas Especiais 
de Interesse Social – ZEIS, a transferência do potencial construtivo, os critérios de 
definição  da  função  social,  associados  ao  parcelamento,  edificação  e  utilização 
compulsórios, o IPTU progressivo no tempo, consórcio imobiliário, dentre outros.

As propostas para revisão do Plano Diretor Participativo 
do Município de Suzano se basearam na problemática urbana real do Município e nas 
diretrizes  pactuadas  com  a  comunidade.  Seu  principal  objetivo  é  reverter  o  atual 
quadro de ocupação desordenada do território, que ocasiona a expansão da mancha 
urbanizada sobre a zona rural, áreas de preservação e de proteção ambiental.

Para  tanto,  além  da  aplicação  de  três  níveis  de 
zoneamento, a clara definição dos parâmetros para o cumprimento da função social da 
propriedade  –  segundo  a  existência  de  infra-estrutura  urbana  instalada  e 
adequabilidade ou não do território à urbanização – é fundamental para a reversão do 
quadro existente. Os três níveis de zoneamento propostos são:

• macrozoneamento;

• zoneamento;

• zoneamento especial.

Além  do  zoneamento,  no  Plano  Diretor  Participativo 
também estão definidos alguns instrumentos urbanísticos que direcionam as formas 
de utilização e ocupação do espaço urbano e rural como: parcelamento ou utilização 
compulsória de áreas subutilizadas; transferência de potencial construtivo; direito de 
preempção (preferência); operação urbana; estudo de impacto de vizinhança; áreas de 
intervenção urbana; áreas de interesse turístico e ambiental;  gestão democrática e 
participação popular; zonas especiais de interesse cultural e histórico; zonas especiais 
de interesse social; entre outros.

Com a definição e utilização desses mecanismos, segue 
alguns exemplos do que pode melhorar em Suzano com a aprovação do Plano Diretor 
Participativo:

• os pequenos empreendedores do Município poderão 
regularizar  sua  situação,  que  reflete  em 
desenvolvimento  econômico,  oportunidades  de 
trabalho e renda;
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• a  qualificação  dos  comércios  e  prestadores  de 
serviços dos centros de bairro (Boa Vista, Palmeiras, 
Quadrilátero  Central,  Miguel  Badra),  respeitando  as 
características de cada um;

• as áreas ambientalmente protegidas por lei poderão 
receber  incentivos  para  preservação  e/ou  utilização 
compatível com a conservação do meio ambiente;

• as áreas com infra-estrutura do Município poderão ser 
melhor  utilizadas,  inclusive  com  habitação  de 
interesse social;

• as áreas ocupadas, em sua maioria, por população de 
baixa renda, deverão receber melhorias;

• o reconhecimento das áreas ocupadas irregularmente 
pela população de baixa renda com a definição de 
zonas  especiais  de  interesse  social  (ZEIS)  que 
ajudam no processo de regularização fundiária.

Essas mudanças permitem que a cidade de Suzano siga 
em direção ao desenvolvimento e estabelece novas formas de enfrentar os problemas 
da cidade,  ao reconhecer  suas limitações e  potencialidades físicas,  econômicas  e 
sociais.

O macrozoneamento é divisão do Município em grandes 
zonas  que  demonstram  como  cada  uma  dessas  regiões  da  cidade  deve  ser 
organizada. A definição de macrozonas ajuda a entender que os problemas da cidade 
não são iguais em todas as partes, e que, portanto precisam de ações diferentes para 
melhorar  sua condição.  Lembrando que essas ações devem cumprir  sempre uma 
função social, sendo benéficas para a maioria da população.

O Município de Suzano foi  subdividido,  então,  em três 
macrozonas que são:

• Macrozona  de  Desenvolvimento  Urbano:  onde  se 
quer  incentivar  a ocupação para fins urbanos,  para 
que as áreas com escolas, creches, unidades básicas 
de  saúde  e  da  saúde  da  família,  sejam mais  bem 
utilizadas,  evitando a existência de terrenos vazios, 
sem uso ou abandonados;

• Macrozona de Ocupação Controlada:  onde se quer 
controlar  a  ocupação,  seja  para  fins  urbanos  ou 
rurais, devendo ter baixo adensamento populacional 
nessa  região,  principalmente  por  ser  um  local 
importante para preservação das nascentes dos rios 
que  descem  até  o  centro  de  Suzano;  o  alto 
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adensamento populacional nessa área tende a piorar 
a situação de enchentes na parte baixa da cidade;

• Macrozona  de  Proteção  aos  Mananciais: 
caracterizada  por  vegetação  de  porte  significativa, 
produção agrícola e concentração de habitações em 
situação  deficiente,  às  margens  da  Rodovia  Índio 
Tibiriçá,  onde  se  pretende  o  baixo  adensamento 
populacional  para  preservar  a  zona  rural  existente, 
assim como a produção de água para abastecimento 
da  Região  Metropolitana  de  São  Paulo,  sendo  os 
limites  dessa  macrozona  os  mesmos  estabelecidos 
pela Lei  Estadual  nº  1.172,  de 17 de novembro de 
1976,  que  define  as  áreas  de  proteção  aos 
mananciais;  nessa  macrozona  são  estimuladas  as 
atividades rurais e de interesse turístico.

O  zoneamento  é  a  subdivisão  do  território  em  zonas 
menores, pois a partir do macrozoneamento que define em grandes linhas o rumo que 
a cidade deve tomar,  o zoneamento se aproxima mais das necessidades de cada 
parte da cidade; no entanto, o zoneamento não exclui, nem altera o limite da zona 
rural  do Município. É no zoneamento que são definidos os parâmetros para uso e 
ocupação  do  solo  (tamanho  do  lote,  construções,  quais  atividades  podem  ser 
desenvolvidas em um determinado endereço etc.).

O  zoneamento  da  cidade  de  Suzano  se  divide  nas 
seguintes zonas:

• Zona  de  Uso  Misto  de  Densidade  Alta  –  ZUMDA 
compreende  a  área  central  da  cidade,  servida  de 
infra-estrutura  urbana  como  redes  de  coleta  de 
esgoto,  de  abastecimento  de  água,  coleta  de  lixo, 
escolas, unidades básicas de saúde e da saúde da 
família,  áreas  de  lazer,  onde  se  pretende  o 
adensamento  populacional  e  construtivo  para 
aproveitar a infra-estrutura já instalada, inclusive com 
a  demarcação  de  áreas  para  implantação  de 
empreendimentos  habitacionais  de  interesse  social; 
nessa área,  os demais usos não residenciais como 
industriais, comerciais, de prestação de serviços que 
não incomodam são possíveis;

• Zona de Uso Misto de Densidade Média 1 – ZUMDM 
1 são áreas que necessitam de complementação de 
infra-estrutura e melhorias de seus espaços públicos 
e  equipamentos  como  escolas,  áreas  de  lazer, 
unidades básicas  de  saúde e  da  saúde da família, 
circulação etc; nessas zonas se pretende um médio 
adensamento  populacional  para  que  as  pessoas 
tenham mais qualidade de vida; os demais usos não 
residenciais  como  industriais,  comerciais,  de 
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prestação  de  serviços,  classificados  como 
compatíveis e toleráveis, são permitidos;

• Zona de Uso Misto de Densidade Média 2 – ZUMDM 
2 são áreas que tem alguma infra-estrutura, mas com 
baixo  adensamento  populacional;  são  áreas  que 
devem ser mais adensadas, ou seja, na medida em 
que a cidade for se expandindo, são essas as áreas 
que devem ser ocupadas pelos novos loteamentos, 
mas  essa  ocupação  deve  ser  organizada, 
acompanhada da implantação  de  infra-estrutura;  os 
demais  usos  não  residenciais  como  industriais, 
comerciais,  de  prestação  de  serviços,  classificados 
como compatíveis e toleráveis, são permitidos;

• Zona  de  Uso  Industrial  1  –  ZUI  1  são  as  áreas 
destinadas  a  implantação  de  grandes  indústrias, 
situadas nas proximidades do centro da cidade e que 
tem  acessibilidade  facilitada  junto  aos  demais 
municípios;

• Zonas  de  Uso  Industrial  2  –  ZUI  2  são  áreas 
destinadas à implantação de grandes indústrias, mas 
em função das características ambientais (áreas com 
muita  inclinação,  córregos),  deve-se  tomar 
precauções para não prejudicar o meio ambiente;

• Zona de Proteção Ambiental  –  ZPA são áreas que 
apresentam interesse de preservação (grandes áreas 
verdes,  várzeas  dos  rios  etc.),  mas  as  ocupações 
existentes nessas áreas são reconhecidas e precisam 
ser tratadas, porém não devem se expandir;

• Zona de Ocupação Controlada – ZOC são áreas onde 
se  pretende  controlar  os  usos  classificados  como 
incômodos e ter baixíssima densidade populacional, 
para  que  os  recursos  naturais  (rios,  mata)  sejam 
protegidos;

• Zona de Ocupação Dirigida – ZOD são as áreas já 
ocupadas,  onde  as  novas  construções  deverão 
atender a exigências de tamanho mínimo do lote e 
permeabilidade,  para  que  a  produção  de  água  nos 
mananciais não seja prejudicada;

• Zona de Ocupação Restrita 1 – ZOR 1 são áreas que 
apresentam vegetação significativa, onde a intenção é 
a manutenção dessas áreas para que seja possível a 
preservação da qualidade de vida da população de 
todo o Município, parte dessa zona está inserida em 
zona rural; nessa área são permitidas atividades que 
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preservem  o  meio  ambiente  como  atividades 
relacionadas  ao  turismo  ecológico,  pesquisa 
ambiental etc.;

• Zona de  Ocupação  Restrita  2  –  ZOR 2  são  áreas 
onde  se  pretende  manter  e  estimular  a  produção 
agrícola,  com  baixo  adensamento  populacional  e 
construtivo,  parte  dessa  zona  situa-se  também  em 
zona rural;

• Zona de Ocupação Restrita 3 – ZOR 3 são áreas com 
baixo  adensamento  populacional,  ocupada 
predominantemente por chácaras, parte dessa zona 
está  inserida  em  zona  rural;  nessa  área  são 
permitidas  as  atividades  que  preservem  o  meio 
ambiente  como  atividades  relacionadas  a  pesca, 
agricultura, interesse turístico etc.

O zoneamento é  a  grande mudança que a  revisão do 
Plano Diretor Participativo de Suzano propõe, isto é, as zonas têm por objetivo ordenar 
o desenvolvimento da cidade ao definir que os seus diversos usos são reconhecidos 
(comércios, industrias, prestadores de serviços, residências, produção agrícola, etc.) e 
podem ser implantados em todas as regiões do Município, desde que preservem o 
meio ambiente e respeitem a vizinhança.

Algumas  atividades  são  muito  incômodas,  produzem 
muito  barulho,  atrapalham  o  trânsito,  exalam  odores.  Em  função  disso,  os 
responsáveis por elas, devem fazer um estudo que demonstre qual a dimensão do 
impacto  e  quais  as  medidas  mitigadoras  ou  compensatórias  para  tais  incômodos. 
Trata-se de uma das condições para que possam se implantar.

Resumindo, aquelas empresas que hoje não conseguem 
se regularizar, situadas na macrozona de desenvolvimento urbano, por que não estão 
de  acordo  com  a  legislação  atual,  poderão  solicitar  a  regularização  quando  da 
aprovação  do  Plano  Diretor,  desde  que  atendidas  medidas  que  minimizem  os 
impactos à vizinhança e ao meio ambiente.

O  zoneamento  especial  é  definido  para  manter  ou 
estimular determinados usos na cidade, isto é, sua utilização no Plano Diretor permite 
que parâmetros especiais (tamanho do lote, tipo de atividades) sejam definidos.

O  Plano  Diretor  Participativo  de  Suzano  propõe  a 
delimitação das seguintes zonas especiais:

• Zona Especial de Interesse Ambiental – ZEIA são as 
áreas  destinadas  a  proteger  remanescentes  de 
vegetação significativa, várzeas de rios e córregos e 
paisagens naturais notáveis;

• Zona  Especial  de  Interesse  Cultural  e  Histórico  – 
ZEICH  são  as  áreas  destinadas  à  preservação, 
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recuperação  e  manutenção  de  sítios,  edifícios  ou 
conjuntos urbanos de interesse histórico;

• Zona  Especial  de  Interesse  Social  -  ZEIS  são  as 
áreas  onde  se  pretende  incentivar  a  produção  de 
habitação popular ou a recuperação e regularização 
de áreas já ocupadas pela população de baixa renda.

A  definição  dos  instrumentos  urbanísticos  previstos  no 
Estatuto da Cidade é também de extrema importância para a implementação do Plano. 
Dessa forma, opta-se por avançar nesta definição,  pois a sua regulamentação por 
legislação específica poderia inviabilizar a aplicação do Plano. Desta forma, a revisão 
necessária da legislação de parcelamento,  uso e  ocupação do solo  e  demais  leis 
urbanísticas  municipais  ocorrerá  de  maneira  mais  fácil,  pois  várias  questões 
importantes, tais como os parâmetros e índices de urbanização, as categorias de uso 
e seus níveis de incomodidade já estarão definidos.

Cabe ressaltar que, para a adequada implementação do 
Plano,  deverá  ser  constituído  o  Conselho  Municipal  de  Política  Urbana  – 
CONCIDADE, órgão ao qual o Plano ficará submetido, além da implementação do 
Sistema  de  Informações  Municipais,  que  subsidiará  o  Poder  Público  com  as 
informações necessárias para a tomada de decisões.

Por  fim,  destaca-se  a  necessidade  de  elaboração  ou 
revisão,  num  período  curto  de  tempo,  dos  diversos  Planos  Setoriais  (Habitação, 
Saneamento,  Mobilidade Urbana e Transporte)  em conformidade com as diretrizes 
definidas para essas áreas. Nesse aspecto, tanto o CONCIDADE quanto o Sistema de 
Informações  Municipais  propostos  deverão  desempenhar  um  papel  de  relevante 
importância.

Assim,  justificada  e  fundamentada  nos  termos  aqui 
expostos as razões da presente proposição, envio a Vossa Excelência – e aos demais 
integrantes desse Poder Legislativo – as minhas manifestações de consideração e 
respeito.

MARCELO DE SOUZA CANDIDO
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
GERSON MAMEDE RODRIGUES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Suzano
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 015-07/08
Institui  o  Plano  Diretor  Participativo  do  Município  de 
Suzano, revoga a Lei Complementar Municipal nº 145, de 
13 de julho de 2004, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SUZANO, Estado de São 
Paulo, usando das atribuições legais que lhes são conferidas;

Faz Saber que a Câmara Municipal de Suzano aprova e 
ele promulga a seguinte Lei Complementar:

TÍTULO I - DAS DIRETRIZES GERAIS E DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA 
POLÍTICA URBANA

Capítulo I - Da Conceituação e das Diretrizes Gerais

Art.  1º.  O  Plano  Diretor  Participativo  do  Município  de 
Suzano é  o  instrumento  básico  da  política  de  desenvolvimento  urbano  e  tem por 
finalidade definir metas e ações estratégicas, disciplinar os instrumentos previstos na 
Lei Federal nº 0.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade, visando 
garantir o cumprimento das funções sociais da cidade, da propriedade, e objetivando o 
desenvolvimento sustentável do Município.

Art. 2º.  Na promoção da política urbana, o Município de 
Suzano  deverá  observar  a  totalidade  do  território  e  aplicar  as  diretrizes  gerais 
estabelecidas no artigo 2º do Estatuto da Cidade e no artigo 153 da Lei Orgânica 
Municipal, bem como as seguintes diretrizes locais:

I  -  implementação  de  Planos  e  Programas  Municipais 
Setoriais complementares ao Plano Diretor do Município, 
baseados  em  ampla  discussão  e  participação  pública, 
visando  a  atender  as  demandas  setoriais  e  garantir  a 
efetiva aplicação das diretrizes de desenvolvimento das 
funções  sociais  da  cidade  estabelecidas  nesta  Lei 
Complementar;

II  -  reformulação  da  política  fiscal  e  implantação  de 
mecanismos de arrecadação e receita visando à geração 
de emprego e renda para a população local;

III  -  garantia  do  direito  ao  acesso  à  moradia  digna, 
através do aumento da oferta de Habitação de Interesse 
Social – HIS, da recuperação e melhoria das condições 
de  moradia  nos  aglomerados  de  habitações  ocupadas 
pela  população  de  baixa  renda,  implementando-se  as 
medidas  necessárias  para  a  regularização  urbanística, 
imobiliária,  administrativa  e  fundiária  destas  áreas, 
assegurando-se o acesso aos equipamentos urbanos e 
comunitários e aos serviços públicos essenciais;
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IV  -  implementação  de  programas  de  remoção, 
reassentamento  e  recuperação  de  áreas  degradadas 
para  a  população  residente  em  áreas  consideradas 
frágeis para a ocupação;

V  -  alocação  adequada  de  espaços,  equipamentos  e 
serviços públicos para os habitantes e para as atividades 
econômicas em geral;

VI - garantia do desenvolvimento ambiental sustentável;

VII  -  promoção  de  usos  das  áreas  urbanas  e  rurais 
compatíveis com a preservação ambiental;

VIII -  preservação das áreas de interesse ambiental, em 
especial aquelas localizadas nos perímetros da várzea do 
Rio Tietê e de proteção aos mananciais;

IX  -  complementação  da  ação  dos  órgãos  federais  e 
estaduais responsáveis pelo controle ambiental;

X - preservação e recuperação do meio ambiente natural 
e  construído,  do  patrimônio  cultural,  histórico,  artístico, 
paisagístico e arqueológico;

XI - criação de áreas de interesse urbanístico, turístico e 
ambiental;

XII  -  manutenção  de  gestões  junto  aos  órgãos 
responsáveis  pelos  serviços  públicos,  sejam  eles  de 
âmbito  estadual  ou  federal,  visando  à  melhoria  dos 
serviços;

XIII -  redução das desigualdades sociais e promoção da 
inclusão social;

XIV -  garantia  do direito  de locomoção  dos  habitantes 
mediante  oferta  de  transporte  público  e  de  condições 
adequadas para a circulação de veículos e pedestres;

XV -  garantia aos habitantes do acesso aos serviços de 
saúde, educação, cultura e esportes;

XVI - implementação de medidas para coibir e controlar a 
violência urbana no Município;

XVII  -  garantia  da  gestão  democrática  da  cidade, 
assegurada  pelo  Sistema  de  Informações  Municipais, 
pela participação popular e de entidades representativas 
dos vários segmentos da comunidade e pela utilização, 
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dentre  outros  instrumentos,  de  conselhos  municipais, 
debates, audiências e consultas públicas.

Capítulo II - Dos Objetivos e dos Princípios Fundamentais

Art.  3º.  Os  agentes  públicos,  privados  e  sociais 
responsáveis  pelas  políticas  e  normas  explicitadas  neste  Plano  Diretor  devem 
observar e aplicar os seguintes princípios:

I -  justiça social, erradicação da pobreza e da exclusão 
social e redução das desigualdades sociais e regionais;

II - direito à cidade para todos, compreendendo o direito à 
terra  urbana,  à  moradia,  ao  saneamento  ambiental,  à 
infra-estrutura  urbana,  ao  transporte,  à  saúde,  à 
educação e serviços públicos, ao trabalho e ao lazer;

III - direito à moradia digna;

IV  -  prioridade  à  mobilidade  e  ao  transporte  coletivo 
público;

V - preservação e recuperação do ambiente natural;

VI  -  fortalecimento  do  setor  público,  através  da 
capacitação, investimento e valorização das funções de 
informação, planejamento, fiscalização e controle;

VII  -  participação  da  população  nos  processos  de 
decisão, planejamento e gestão da política urbana.

Art. 4º. São objetivos da política urbana:

I  -  o  pleno  desenvolvimento  das  funções  sociais  da 
cidade;

II -  o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida dos 
munícipes;

III - a articulação e integração das políticas locais com as 
políticas  regionais,  metropolitanas  e  nacionais,  no 
processo  de  planejamento  e  gestão  das  questões  de 
interesse comum;

IV  -  a  proteção,  valorização  e  uso  adequado  do  meio 
ambiente natural e construído e da paisagem urbana;

V -  a articulação visando às parcerias entre os diversos 
agentes  públicos  e  privados  atuantes  no  Município  de 
Suzano no processo de desenvolvimento urbano.
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TÍTULO II - DAS FUNÇÕES SOCIAIS DA CIDADE E DA PROPRIEDADE

Capítulo único - Das Diretrizes Gerais e Específicas

Art.  5º.  O Município de Suzano cumprirá suas funções 
sociais na medida em que assegurará o direito de todos os munícipes ao acesso:

I - à moradia e a terra urbanizada;

II - ao transporte coletivo e mobilidade urbana;

III - a água e ao saneamento ambiental;

IV - à energia elétrica e à iluminação pública;

V - ao trabalho e a geração de renda;

VI - à educação;

VII - à saúde;

VIII - ao esporte e lazer;

IX - à segurança;

X - ao patrimônio cultural e ambiental;

XI - à cultura.

Art.  6º.  No  sentido  de  garantir  o  cumprimento  das 
funções  sociais  da  cidade  no  Município  de  Suzano,  o  Poder  Executivo  municipal 
deverá atuar de maneira a:

I - promover o desenvolvimento e a expansão urbana de 
maneira  adequada,  levando  em  consideração  a  infra-
estrutura  ofertada,  as  condições  ambientais,  as 
demandas sociais e econômicas, mediante um processo 
permanente de gestão democrática da cidade, traduzida 
como o acesso às informações e participação popular;

II  -  ampliar  a  base de auto-sustentação econômica do 
Município  gerando  trabalho  e  renda  para  a  população 
local;

III  -  aumentar  a  oferta  de moradias  sociais  evitando a 
degradação  de  áreas  de  interesse  ambiental  pela 
urbanização;
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IV  -  atender  à  demanda  de  serviços  públicos  e 
comunitários da população;

V  -  promover  usos  compatíveis  com  a  preservação 
ambiental.

Art.  7º.  Para cumprir  sua função social,  a  propriedade 
deve respeitar  as funções sociais  da cidade e  atender,  no  mínimo,  aos seguintes 
requisitos:

I - ser utilizada e aproveitada para atividades ou usos de 
interesse urbano e rural, em intensidade compatível com 
a oferta e capacidade de atendimento da infra-estrutura e 
dos  equipamentos  públicos  e  comunitários  e  serviços 
públicos;

II - ter aproveitamento, uso e ocupação compatíveis com:

a) a preservação do meio ambiente;

b) o respeito ao direito de vizinhança;

c) a segurança e a saúde de seus usuários e vizinhos.

TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO

Capítulo I - Do Macrozoneamento

Seção I - Dos Objetivos

Art.  8º.  A  delimitação  do  território  municipal  em 
macrozonas  objetiva  a  ordenação  da  cidade  de  forma  a  possibilitar  seu 
desenvolvimento  sócio-econômico,  com  preservação  do  seu  patrimônio  cultural  e 
ambiental, natural ou construído.

Parágrafo único.  Os perímetros das macrozonas estão 
delimitados no mapa constante do ANEXO 01.

Seção II - Da Macrozona de Desenvolvimento Urbano

Art.  9º.  Na Macrozona  de  Desenvolvimento  Urbano,  a 
ocupação do território para fins urbanos deve ocorrer de maneira que seja maximizado 
o  aproveitamento  dos  investimentos  sociais  empregados  na  infra-estrutura  e  nos 
equipamentos comunitários.

Art.  10.  São  objetivos  para  a  Macrozona  de 
Desenvolvimento Urbano:
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I  -  ocupação  equilibrada  e  ambientalmente  correta, 
através  do  uso  racional  da  infra-estrutura  mediante  a 
ocupação de glebas, terrenos não edificados, edificações 
subutilizadas,  não  utilizadas  e  abandonadas, 
assegurando  o  cumprimento  da  função  social  da 
propriedade urbana;

II - valorização da paisagem e preservação do patrimônio 
ambiental e cultural;

III - implementação e expansão de infra-estrutura urbana 
e equipamentos comunitários;

IV  -  criação  de  espaços  públicos  e  equipamentos 
comunitários;

V  -  estímulo  à  expansão  das  funções  residenciais, 
secundárias e terciárias;

VI  -  estimulo  à  ocupação  habitacional  nas  áreas 
subutilizadas,  não  utilizadas,  ou  abandonadas  em 
especial por HIS.

Seção III - Da Macrozona de Ocupação Controlada

Art.  11.  Na  Macrozona  de  Ocupação  Controlada,  a 
ocupação do território para fins urbanos deverá ser controlada, estabelecendose uma 
transição entre a Macrozona de Desenvolvimento Urbano e a Macrozona de Proteção 
aos Mananciais, preservando-se na medida do possível o patrimônio natural.

Parágrafo  único.  A preservação  do patrimônio  natural 
deverá contemplar especialmente as cabeceiras dos rios que possuírem segmentos 
dentro  da  área  urbana,  mediante  iniciativas  que  reduzam  tanto  os  problemas  de 
enchentes, como a necessidade de grandes investimentos em obras estruturais de 
drenagem e macrodrenagem nas áreas urbanizadas.

Art.  12.  São objetivos para a Macrozona de Ocupação 
Controlada:

I  -  promoção de mecanismos de controle da ocupação 
visando à proteção das áreas de preservação ambiental, 
do  sistema  hídrico  e  dos  remanescentes  de  mata 
atlântica, nos termos da legislação específica;

II  -  restrição  ao  adensamento  populacional  e  à 
impermeabilização do solo;

III -  criação de regras específicas de uso e ocupação do 
solo  que  garantam  a  preservação  ambiental  e  a 
adequada utilização dos recursos naturais.
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Seção IV – Da Macrozona de Proteção aos Mananciais

Art.  13.  A  Macrozona  de  Proteção  aos  Mananciais 
compreende  a  Área  de  Proteção  aos  Mananciais,  regulamentada  pela  legislação 
específica, e é caracterizada pela predominância de patrimônio natural, constituindo 
elemento fundamental para a preservação da rede hidrográfica do Município, para o 
abastecimento de água da Região Metropolitana de São Paulo e para o processo de 
desenvolvimento sustentável.

Art. 14. São objetivos para a Macrozona de Proteção aos 
Mananciais:

I  -  promover  a  proteção  e  a  recuperação  do  meio 
ambiente natural, implementando mecanismos de gestão 
das áreas de proteção permanente adequados, evitando-
se a degradação ambiental;

II - incentivar as atividades do setor primário e de lazer e 
turismo,  desde  que  sejam  observadas  as  regras 
específicas  de  utilização  do  solo  compatíveis  com sua 
função no equilíbrio ambiental da cidade e da região;

III  -  promover  a  requalificação  urbanística  nas  áreas 
permitidas pela legislação ambiental aplicável;

IV - implementar infra-estrutura necessária à qualificação 
local,  de  modo  a  garantir  a  sustentabilidade  local  em 
razão da ocupação existente.

Capítulo II - Do Zoneamento

Seção I - Dos Objetivos

Art. 15. A divisão do território urbano em zonas objetiva a 
disciplina de uso e ocupação do solo, a definição dos parâmetros de urbanização e a 
definição  do  cumprimento  da  função  social  da  propriedade,  de  acordo  com  os 
objetivos  da  macrozona  onde  estão  inseridas,  visando  ordenar  o  pleno 
desenvolvimento  das  funções  sociais  de  seu  território  com  a  sustentabilidade 
ambiental, garantindo o bem-estar e a qualidade de vida de seus cidadãos.

§ 1º.  Os perímetros das zonas de uso estão delimitados 
no mapa do ANEXO 02.

§  2º.  Os parâmetros  de  dimensionamento  e  ocupação 
dos lotes em cada zona de uso estão definidos no Quadro 01 do ANEXO 03.
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§ 3º.  Enquanto o Município não adotar a Gestão Plena 
para  o  licenciamento  ambiental,  os  parâmetros  de  licenciamento  das  atividades 
seguirão aqueles definidos pelo Órgão Estadual competente.

Seção II - Das Zonas de Uso na Macrozona de Desenvolvimento Urbano

Art.  16.  A  Macrozona  de  Desenvolvimento  Urbano 
compreende as seguintes zonas de uso:

I - Zonas de Uso Misto;

II - Zonas de Uso Industrial;

III - Zonas de Proteção Ambiental (ZPA).

Art. 17.  As Zonas de Uso Misto compreendem as áreas 
com infra-estrutura urbana já implementada ou em processo de implementação, onde 
se  pretende  um  adensamento  populacional  compatível  com  essa  infra-estrutura, 
destinando-se à implantação de usos residenciais e não residenciais, de comércio, de 
serviços  e  indústrias,  segundo  critérios  gerais  de  compatibilidade  de  incômodo  e 
qualidade ambiental, dividindo-se em:

I  -  Zona  de  Uso  Misto  de  Densidade  Alta  (ZUM-DA) 
compreende a área central da cidade, já dotada de infra-
estrutura urbana, onde se pretende um alto adensamento 
populacional compatível com essa infra-estrutura;

II - Zonas de Uso Misto de Densidade Média 1 (ZUM-DM 
1) correspondem às áreas, fora da área central, dotadas 
de  infra-estrutura  urbana,  onde se  pretende  um médio 
adensamento  populacional,  a  qualificação  de  seus 
espaços  urbanos  e  a  complementação  de  sua  infra-
estrutura;

III - Zonas de Uso Misto de Densidade Média 2 (ZUM-DM 
2)  correspondem às  áreas  adjacentes  à  Zona anterior, 
que  já  apresentam  alguma  infra-estrutura,  onde  se 
pretende um médio  adensamento populacional,  através 
da expansão urbana por novos loteamentos na medida 
em que a infra-estrutura urbana esteja disponível.

Art.  18.  As Zonas  de  Uso  Industrial  correspondem às 
áreas  destinadas  aos  usos  e  atividades  industriais  de  médio  e  grande  porte  ou 
indústrias de base e correlatas, de indústrias de impacto ambiental significativo, tendo 
por  objetivo  potencializar  o  uso  industrial  com  o  adequado  controle  ambiental, 
dividindo-se em:

I  -  Zonas de Uso Industrial 1 (ZUI 1) correspondem às 
áreas definidas como Zona de Uso Predominantemente 
Industrial – ZUPI, conforme legislação específica, sendo 
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que as atividades possíveis são aquelas previstas nessa 
Lei;

II - Zona de Uso Industrial 2 (ZUI 2) corresponde às áreas 
definidas  como  ZUPI,  conforme  legislação  específica, 
onde as características ambientais,  tais como áreas de 
grande  declividade,  grande  presença  de  córregos  e 
afluentes,  imprime restrições à instalação de atividades 
industriais geradoras de grande impacto ambiental.

Art.  19.  As ZPA correspondem às  áreas,  inseridas  na 
Macrozona  de  Desenvolvimento  Urbano,  com  restrições  à  ocupação  conforme 
estabelecido  por  lei  estadual,  na  Carta  Geotécnica  de  Aptidão  à  Urbanização,  da 
Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano SA – EMPLASA.

Parágrafo único. Nas ZPA, aplicar-se-ão os mecanismos 
de incentivo à preservação e recuperação ambientais, especialmente a transferência 
de potencial construtivo, conforme definida na Seção IX, Capítulo II, Título V desta Lei 
Complementar.

Seção III - Da Zona de Uso na Macrozona de Ocupação Controlada

Art.  20.  A  Zona  de  Ocupação  Controlada  (ZOC) 
corresponde à área integral da Macrozona de Ocupação Controlada.

Art.  21.  O objetivo da ZOC é disciplinar  e controlar os 
usos considerados incômodos e promover a densidade populacional baixa, compatível 
com  a  preservação  da  área,  visando  a  proteção  das  áreas  de  preservação 
permanente,  sistema  hídrico  e  remanescentes  da  mata  atlântica,  legalmente 
protegidos.

Seção IV – Das Zonas de Uso na Macrozona de Proteção aos Mananciais

Art.  22.  A  Macrozona  de  Proteção  aos  Mananciais 
compreende  as  seguintes  zonas  de  uso,  definidas  de  acordo  com  a  legislação 
estadual pertinente e se classifica como:

I - Zona de Ocupação Dirigida (ZOD);

II - Zona de Ocupação Restrita.

Art.  23.  As ZOD compreendem as  áreas  de  interesse 
para  a  consolidação  ou  implantação  de  usos  rurais  e  urbanos  na  Macrozona  de 
Proteção  aos  Mananciais,  desde  que  atendidos  os  requisitos  que  garantam  a 
manutenção  das  condições  ambientais  necessárias  à  produção  de  água  em 
quantidade e qualidade para o abastecimento das populações atuais e futuras.

Art. 24. São diretrizes da ZOD:

Página 16/74



I  -  promover  a  regularização  e  qualificação  das  áreas 
ocupadas pela população de baixa renda, principalmente 
na questão do saneamento ambiental;

II - promover a alta permeabilidade do solo, restringindo a 
sua impermeabilização, através do uso de materiais de 
pavimentação  permeáveis,  com  exceção  nas  vias  de 
ligação regional e de transporte público.

Art.  25.  As Zona de Ocupação Restrita compreendem, 
além das áreas definidas pela Constituição do Estado e pela legislação ambiental 
como  de  preservação  permanente,  aquelas  de  interesse  para  a  proteção  dos 
mananciais e para a preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais 
inseridas na Macrozona de Proteção aos Mananciais, subdividindo-se em:

I - Zona de Ocupação Restrita (ZOR 1) correspondem às 
áreas  com  presença  de  matas  nativas  e  vegetação 
natural;

II - Zona de Ocupação Restrita (ZOR 2) correspondem às 
áreas  onde  prevalecem  as  atividades  do  setor  da 
agropecuária;

III -  Zona de Ocupação Restrita (ZOR 3) correspondem 
às  áreas  onde  prevalecem  as  atividades  turísticas  e 
outras,  desde  que  compatíveis  com  a  preservação 
ambiental.

Parágrafo  único.  Nas  Zonas  de  Ocupação  Restrita, 
poderão  ser  aplicados  os  mecanismos  de  incentivo  à  preservação  e  recuperação 
ambiental, especialmente a transferência de potencial construtivo, conforme definida 
na Seção IX, Capítulo II, Título V desta Lei Complementar.

Capítulo III - Do Zoneamento Especial

Seção I - Dos Objetivos

Art. 26.  A zonas especiais destinam-se a resguardar ou 
promover  determinadas  atividades,  uso  ou  ocupação,  de  acordo  com  as 
características distintas daquelas da Zona de Uso onde estão inseridas, sendo elas:

I - Zona Especial de Interesse Ambiental;

II  -  Zona  Especial  de  Interesse  Cultural  e  Histórico 
(ZEICH);

III - Zona Especial de Interesse Social.

Página 17/74



Seção II - Das Zonas Especiais de Interesse Ambiental

Art.  27.  As  Zonas  Especiais  de  Interesse  Ambiental 
correspondem às áreas de interesse para a proteção dos recursos naturais e da rede 
hidrográfica  do  Município  necessárias  à  manutenção  das  qualidades  ambientais, 
compreendendo,  entre  outras,  as  Áreas  de  Preservação  Permanente,  conforme 
definidas pela Constituição do Estado e pela legislação ambiental.

§ 1º. As Zonas Especiais de Interesse Ambiental estão 
delimitadas no mapa constante no ANEXO 04.

§ 2º. As características de ocupação, objetivos e ações 
são definidas pelo Quadro 02 do ANEXO 05.

§ 3º. Os parâmetros de ocupação das Zonas Especiais 
de Interesse Ambiental serão estabelecidos em legislação específica a ser elaborada 
no período de um ano da promulgação desta Lei Complementar.

Art. 28.  São objetivos das Zonas Especiais de Interesse 
Ambiental:

I  -  garantir  a  preservação  do  patrimônio  ambiental  do 
Município para a atual e para as futuras gerações, com 
base no desenvolvimento sócio-econômico sustentável;

II  -  assegurar  a  qualidade  ambiental  das  Áreas  de 
Preservação Permanente;

III -  garantir o abastecimento de água no presente e no 
futuro do Município e da Região Metropolitana.

Art.  29.  Nas  Zonas  Especiais  de  Interesse  Ambiental, 
poderão  ser  aplicados  os  mecanismos  de  incentivo  à  preservação  e  recuperação 
ambiental, especialmente a transferência de potencial construtivo, conforme definida 
na Seção IX, Capítulo II, Título V desta Lei Complementar.

Art.  30.  As  Zonas  Especiais  de  Interesse  Ambiental 
subdividem-se em:

I  -  Zona  Especial  de  Interesse  Ambiental  1  (ZEIA  1) 
correspondem às Áreas de Preservação Permanente – 
APP  ainda  preservadas  ou  passíveis  de  serem 
recuperadas  em  suas  características  naturais,  cuja 
função social é promover a preservação e recuperação 
da vegetação ciliar;

II  -  Zona  Especial  de  Interesse  Ambiental  2  (ZEIA  2) 
correspondem  às  APP  já  bastante  alteradas  pela 
urbanização,  cuja  função  social  é  promover  a 
aproximação do cidadão com o curso d’água, a partir de 
sua recuperação gradativa;
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III  -  Zona Especial  de  Interesse  Ambiental  3  (ZEIA  3) 
correspondem  às  áreas  degradadas  por  mineração  e 
áreas de risco quanto à contaminação do solo e outros 
passivos ambientais, cuja função social é a recuperação 
ambiental.

Art. 31.  Nas Zonas Especiais de Interesse Ambiental, o 
Poder Público Municipal utilizará as seguintes ações estratégicas:

I - Na ZEIA 1, o proprietário poderá transferir o potencial 
construtivo não utilizado, calculando-se o coeficiente de 
aproveitamento  em  dobro  desde  que  recuperada  a 
vegetação ciliar;

II  -  Na ZEIA 2, as áreas localizadas nessa zona serão 
objeto  de  Plano  de  Recuperação  da  Microbacia,  que 
deverá  ser  elaborado  após  a  promulgação  desta  Lei 
Complementar;

III  -  Na  ZEIA  3,  as  áreas  serão  objeto  de  estudos 
especiais, prevendo-se a elaboração de Plano de Manejo 
e Recuperação.

§ 1º. Os projetos de recuperação e de manejo das APA, 
ou de preservação permanente, inseridas dentro das ZEIA, deverão ser protocolizados 
junto ao Poder Executivo municipal, aferindo-se no local após a sua conclusão, para 
efeito de utilização do instrumento de transferência do potencial construtivo, conforme 
definido na Seção IX, Capítulo II, Título V desta Lei Complementar.

§ 2º. A transferência do potencial construtivo, prevista na 
Seção  IX,  Capítulo  II,  Título  V  desta  Lei  Complementar,  ou  a  doação  da  área 
preservada para o Poder Executivo municipal deverão ser averbadas na matrícula do 
imóvel no correspondente cartório de registro de imóveis.

Seção III - Das Zonas Especiais de Interesse Cultural e Histórico

Art. 32.  As ZEICH correspondem às áreas de interesse 
de  preservação,  recuperação  e  manutenção  do  patrimônio  histórico,  artístico  e 
arqueológico, podendo-se configurar como sítios, edifícios ou conjuntos urbanos.

Parágrafo único.  As ZEICH estão delimitadas no mapa 
constante do ANEXO 04.

Art.  33.  Os  sítios,  edifícios  ou  conjuntos  urbanos 
localizados  nas  ZEICH  serão  passíveis  de  tombamento  conforme  definido  pelo 
Decreto-Lei Federal nº 25, de 30 de novembro de 1937, e pela Lei Estadual nº 10.247, 
de 22 de outubro de 1968, e revisões posteriores.
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§ 1º. O Poder Executivo municipal deverá encaminhar, no 
prazo de seis meses da promulgação desta Lei Complementar, pedido de estudo para 
a  proteção  dos  imóveis  definidos  como  ZEICH  junto  ao  Conselho  de  Defesa  do 
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico – CONDEPHAAT do Estado 
de São Paulo.

§ 2º. Após a promulgação desta Lei Complementar, e no 
período de vigência da análise pelo CONDEPHAAT do pedido de proteção aos bens 
definidos  no  caput  do  artigo  32,  não  será  permitida  a  demolição,  reforma  ou 
descaracterização desses imóveis.

§  3º.  No  caso  de  o  CONDEPHAAT  emitir  parecer 
favorável  ao  tombamento  do  imóvel,  resultando  em  Resolução  de  Tombamento 
homologada pelo Secretario Estadual de Cultura, poderá ser aplicada a transferência 
do potencial construtivo a esses imóveis, conforme disposto na Seção IX, Capítulo II, 
Título V desta Lei Complementar, sendo que qualquer alteração no imóvel só será 
autorizada pela Municipalidade após parecer favorável desse Conselho.

§  4º.  No  caso  de  o  CONDEPHAAT  emitir  parecer 
contrário ao tombamento, passam a valer as restrições da zona de uso em que se 
encontra o imóvel.

Seção IV - Das Zonas Especiais de Interesse Social

Art.  34.  As  Zonas  Especiais  de  Interesse  Social 
correspondem  às  áreas  destinadas  prioritariamente  à  regularização  fundiária 
sustentável,  urbanização e à produção de HIS e Habitação de Mercado Popular  – 
HMP, conforme definidos no artigo 111 desta Lei Complementar.

Parágrafo único.  As Zonas de Especiais  de Interesse 
Social estão delimitadas no mapa constante do ANEXO 04.

Art.  35.  As áreas reservadas para uso público, que se 
encontram inseridas em Zonas Especiais de Interesse Social, para implantação dos 
procedimentos  de  intervenção  para  regularização  urbanística  e  fundiária,  poderão 
receber destinação diversa daquela inicialmente prevista.

Art.  36.  As  Zonas  Especiais  de  Interesse  Social 
subdividem-se em:

I  -  Zona  Especial  de  Interesse  Social  1  (ZEIS  1)  – 
correspondem  às  áreas  que  apresentam  terrenos  não 
edificados, ou edificações não utilizadas ou subutilizadas, 
ou  ainda  imóveis  abandonados,  situados  em  áreas 
dotadas  de  infra-estrutura  e  equipamentos  urbanos  ou 
passíveis de instalação;

II  -  Zona  Especial  de  Interesse  Social  2  (ZEIS  2)  - 
correspondem  às  áreas  ocupadas  irregularmente  por 
habitações  informais  e  população  de  baixa  renda, 
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destinadas  prioritariamente  à  urbanização  e 
reurbanização  e  passíveis  de  regularização  fundiária 
sustentável;

III  -  Zona  Especial  de  Interesse  Social  3  (ZEIS  3)  - 
correspondem  às  áreas  ocupadas  irregularmente,  por 
habitações  informais  e  de  população  de  baixa  renda, 
localizadas na Macrozona de Proteção aos Mananciais, 
destinadas à urbanização, reurbanização e regularização 
fundiária sustentável.

Art.  37.  O  Poder  Público  Municipal  regulamentará  os 
procedimentos  de  intervenção  nas  Zonas  Especiais  de  Interesse  Social  a  fim  de 
disciplinar os programas e planos de regularização fundiária sustentável e urbanística.

§  1º.  Para  cada  Zona  Especial  de  Interesse  Social,  o 
Poder Público Municipal deverá elaborar um Plano de Urbanização, que deverá seguir 
os  objetivos  definidos  pelo  Quadro  03,  constante  do  ANEXO  06  desta  Lei 
Complementar, e conter:

1.  diretrizes,  índices  e  parâmetros  urbanísticos  para  o 
parcelamento, remembramento, uso e ocupação do solo 
específicos  para  cada  uma  das  Zonas  Especiais  de 
Interesse Social;

2.  os  projetos  de  intervenção  urbanística  e  de  infra-
estrutura necessários a requalificação da área;

3.  os  instrumentos  aplicáveis  para  a  regularização 
fundiária sustentável;

4.  a  forma  de  participação  da  população  na 
implementação e gestão das intervenções previstas.

§  2º.  Deverão  ser  constituídos  em  todas  as  Zonas 
Especiais de Interesse Social, Conselhos Gestores compostos por representantes dos 
moradores e do Poder Público Municipal, que deverão participar de todas as etapas de 
elaboração do Plano de Urbanização e de sua implementação.

§ 3º. A composição dos Conselhos Gestores previstos no 
§ 2° deste artigo deverá ser paritária entre Poder Público e Sociedade Civil e será 
definido por legislação específica.

§ 4º. Nas porções do território da ZEIS 2 e da ZEIS 3 que 
se intersecionam com perímetros da ZEIA 2, o Plano de Urbanização previsto no § 1º 
deste artigo deverá considerar as características das Zonas Especiais de Interesse 
Ambiental para sua elaboração, ponderando os objetivos de ambos os perímetros.
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TÍTULO IV - DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Capítulo I - Das Diretrizes Gerais e Específicas

Art.  38.  O  ordenamento  do  espaço  territorial  terá  por 
diretrizes gerais:

I - cumprir as funções sociais da cidade e da propriedade 
urbana;

II  -  direcionar  o  crescimento  e  desenvolvimento 
sustentável do Município de Suzano;

III -  definir parâmetros e índices técnicos e urbanísticos 
que visem equilibrar o adensamento populacional com a 
capacidade da infra-estrutura urbana;

IV  -  possibilitar  o  desenvolvimento  de  novas 
centralidades;

V - permitir a diversificação de usos;

VI  -  distribuir  eqüitativamente  os  equipamentos 
comunitários;

VII  -  definir  critérios  quanto  à  compatibilidade  de 
incômodo decorrente dos múltiplos usos;

VIII - criar parâmetros relativos ao impacto de vizinhança.

Capítulo II - Das Categorias de Uso

Seção I – Disposições introdutórias

Art.  39.  As  categorias  de  uso  do  Município  ficam 
definidas em:

I - Residencial – R: uso destinado à moradia unifamiliar e 
multifamiliar;

II - Não-Residencial – NR: uso destinado ao exercício de 
atividades  comerciais,  de  prestação  de  serviços, 
institucionais e industriais;

III  -  Rural  –  RU:  aquele  que  envolve  atividades 
características  do  meio  rural,  tais  como  agricultura, 
criação  de  animais,  atividades  extrativistas  e  aquelas 
compatíveis  com  esses  usos,  abrangendo  a 
agroindústria.
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Seção II - Dos Usos Residenciais

Art. 40. A categoria de Uso Residencial – R, subdivide-se 
em:

I - Residencial Unifamiliar – R1: edificações destinadas à 
habitação permanente, correspondente a uma habitação 
por lote;

II - Residencial Multifamiliar – R2: edificações destinadas 
à  habitação  permanente,  conjunto  de  duas  ou  mais 
unidades  habitacionais,  agrupadas  horizontalmente  ou 
superpostas,  e  todas  com  entrada  independente  com 
frente para via oficial de acesso ou em condomínio;

III - Residencial Multifamiliar – R3: conjunto com mais de 
duas unidades habitacionais, agrupadas verticalmente – 
edifícios  de  apartamentos  ou  conjuntos  residenciais 
verticais em condomínio;

IV -  Conjunto Residencial de Interesse Social – R4: são 
conjuntos habitacionais voltados para a produção de HIS, 
conforme definido no artigo 111 desta Lei Complementar.

Seção III - Dos Usos não Residenciais

Art.  41.  A  categoria  de  Uso  Não  Residencial  –  NR 
subdivide-se em:

I  -  Comercial  –  C:  estabelecimento  destinado  às 
atividades de comércio em geral, local ou diversificado, 
varejista ou atacadista;

II - Prestação de Serviços – S: estabelecimento destinado 
às  atividades de prestação  de  serviços  em geral  e  às 
atividades de cunho institucional;

III  -  Industrial  –  I:  atividade que  envolva  processos de 
transformação,  de  beneficiamento,  de  montagem  ou 
acondicionamento de bens intermediários, de capital ou 
de consumo.

Art. 42. A categoria de Uso Comercial subdivide-se em:

I - C1: atividades que, por sua natureza, são classificadas 
como compatíveis;

II  -  C2:  atividades  que,  por  sua  natureza  ou  porte, 
classificam-se como toleráveis;
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III -  C3: atividades que, por sua natureza ou porte, são 
classificadas como incômodas, estando sujeitas para sua 
instalação à apresentação e aprovação de Estudo Prévio 
de  Impacto  de  Vizinhança  –  EIV  e  do  Relatório  de 
Impacto de Vizinhança – RIVI, e ainda, de Estudo Prévio 
de Impacto Ambiental – EIA caso de áreas especialmente 
protegidas, nos termos da legislação municipal, estadual 
e federal vigente;

IV - C4: atividades que, por sua natureza ou porte, tem a 
sua instalação restrita a determinadas áreas da cidade.

Parágrafo único.  As atividades classificadas como C1, 
C2, C3 e C4 estão definidas no Quadro 04 no ANEXO 07.

Art.  43.  A categoria de Uso de Prestação de Serviços 
subdivide-se em:

I - S1: atividades que, por sua natureza, são classificadas 
como compatíveis;

II  -  S2:  atividades  que,  por  sua  natureza  ou  porte, 
classificam-se como toleráveis;

III  -  S3: atividades que, por sua natureza ou porte, são 
classificadas como incômodas, estando sujeitas para sua 
instalação à apresentação e aprovação de EIV e do RIVI, 
e ainda, de EIA caso de áreas especialmente protegidas, 
nos  termos da legislação municipal,  estadual  e  federal 
vigente;

IV - S4: atividades que, por sua natureza ou porte, tem a 
sua instalação restrita a determinadas áreas da cidade.

Parágrafo único.  As atividades classificadas como S1, 
S2, S3 e S4 estão definidas no Quadro 05 no ANEXO 08.

Art. 44. A categoria de Uso Industrial subdivide-se em:

I  -  I1  -  indústria  não  incômoda:  aquela  que  por  sua 
natureza classifica-se como compatível, correspondendo 
às indústrias classificadas como ID pelo Órgão Estadual 
Competente,  com até  2.500 m2 (dois  mil  e  quinhentos 
metros quadrados) de área construída;

II  -  I2  -  indústria  incômoda:  aquela  que  por  seu  porte 
classifica-se  como  incômoda,  correspondendo  às 
indústrias  classificadas  como  ID  pelo  Órgão  Estadual 
Competente, com de área construída superior a 2.500 m2 

(dois mil e quinhentos metros quadrados);
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III - I3 - indústria restrita: aquela que, por sua natureza e 
porte,  poderá  instalar-se  apenas  na  Zona  Industrial, 
correspondendo às indústrias classificadas como IB e IC, 
pelo Órgão Estadual Competente.

§  1º.  As  atividades  classificadas  como  I1  e  I2  estão 
definidas no Quadro 06 no ANEXO 09.

§  2º.  Excepcionalmente,  as  indústrias  incômodas 
classificadas  como  IA  e  IN  pela  legislação  estadual  poderão  ser  autorizadas  no 
Município, desde que haja autorização por parte do órgão estadual competente.

Capítulo III - Dos Parâmetros e Índices Urbanísticos

Art.  45.  Para  os  efeitos  desta  Lei  Complementar,  as 
seguintes expressões ficam assim definidas:

I - Área Construída é a soma das áreas cobertas de todos 
os pavimentos de uma edificação;

II  -  Coeficiente  de Aproveitamento é a  relação entre  a 
Área Construída e a área do lote podendo ser:

a)  básico,  que  resulta  do  potencial  construtivo  gratuito 
inerente aos lotes e glebas urbanos;

b) máximo, que só pode ser atingido através da outorga 
onerosa e não pode ser ultrapassado;

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

III  -  Taxa  de  Ocupação  é  a  relação  entre  a  área  da 
projeção horizontal da edificação, ou das edificações, e a 
área do lote;

IV -  Taxa de Permeabilidade é a relação entre a parte 
permeável, que permite a infiltração de água no solo, livre 
de qualquer edificação, e a área do lote;

V - Recuo é o afastamento mínimo exigido da construção 
em relação às divisas do lote podendo ser Frontal, Lateral 
e de Fundo;

VI  -  Dimensão  Máxima  de  Quadra  são  as  medidas 
máximas do perímetro e área que uma quadra pode ter.
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Art. 46. A Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo 
regulamentará os seguintes parâmetros e índices urbanísticos, em concordância com 
a presente Lei Complementar:

I - índices de elevação;

II - vagas de estacionamento;

III - categorias de uso;

IV - compatibilidades dos usos;

V - níveis de incomodidade;

VI  -  outros  parâmetros  exigidos  pela  legislação 
pertinente.

Art.  47.  Fica  estabelecido  o  Coeficiente  de 
Aproveitamento Máximo variando de 0,05 (cinco centésimos) a 2,5 (dois inteiros e 
cinco  décimos)  conforme  a  Zona  de  Uso,  que  poderá  ser  alcançado  mediante 
transferência  ou  outorga  de  potencial  construtivo,  de  acordo  com  o  Quadro  01, 
presente no ANEXO 03.

Parágrafo único.  Os empreendimentos de HIS poderão 
atingir o coeficiente de aproveitamento máximo da zona onde estão inseridos, estando 
dispensados do pagamento da outorga onerosa.

Art. 48.  São permitidos os condomínios urbanísticos em 
que a produção das edificações é feita conjuntamente com o parcelamento do solo, 
em projetos com sistema viário interno de propriedade particular, desde que:

I -  seja prevista a doação de 15% (quinze por cento) do 
total da área do empreendimento para a implantação de 
áreas  verdes  ou  para  implantação  de  equipamentos 
urbanos  e  comunitários,  em  locais  de  livre  acesso  ao 
público;

II - o condomínio urbanístico seja implantado apenas nos 
centros das quadras, assegurando a existência de lotes e 
edificações  que  tenham  frente  para  o  sistema  viário 
público no perímetro externo da quadra;

III  -  as  quadras  atendam à  dimensão  máxima  de  250 
(duzentos  e  cinqüenta)  metros  e  perímetro  máximo de 
800 (oitocentos) metros;

IV -  o empreendimento seja feito em zonas em que se 
permite o uso residencial;

V - a quota de terreno por unidade residencial, resultado 
da divisão da área total do empreendimento pelo número 
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total de unidades habitacionais, seja igual ou superior à 
área mínima do lote previsto para a zona onde se situa o 
empreendimento.

§  1º.  Para  efeito  desta  Lei  Complementar,  condomínio 
urbanístico  consiste  na  divisão  de  imóvel  em  unidades  autônomas  destinadas  à 
edificação,  às  quais  correspondem  frações  ideais  das  áreas  de  uso  comum  dos 
condôminos, sendo admitida a abertura de vias de domínio privado e vedada a de 
logradouros públicos internamente ao perímetro do condomínio.

§ 2º.  É vedada a concessão ou outras modalidades de 
cessão de uso do espaço viário público para formação de loteamentos fechados no 
Município.

Art.  49.  Os  estacionamentos  descobertos  de  área 
superior a 250 m2  (duzentos e cinqüenta metros quadrados) deverão ser executados 
com piso semi-permeável,  permeável ou outra solução de projeto que possibilite a 
infiltração das águas de chuva no solo em pelo menos 40% (quarenta por cento) de 
sua área total e deverão ser dotados de arborização, com o plantio de pelo menos 
uma espécie arbórea para cada 4 (quatro) vagas de estacionamento.

Art. 50.  Todos os usos e atividades poderão se instalar 
no Município de Suzano, desde que observados os parâmetros e índices urbanísticos 
contidos nesta Lei Complementar, na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, 
na legislação ambiental e demais legislações pertinentes.

Parágrafo único. A instalação dos usos e atividades será 
determinada em função das características das Zonas de Uso, descritas no Capítulo II 
do Título III e da classificação da atividade.

Art. 51. As atividades classificam-se em função de:

I - sua categoria de uso, conforme definido no Capítulo II 
do Título IV;

II - sua natureza;

III  -  seu porte,  independentemente de sua natureza ou 
categoria.

Parágrafo único.  Os diferentes usos estarão sujeitos a 
diretrizes específicas de instalação conforme a zona de uso, largura da via e outras 
características do local, podendo ter sua instalação condicionada à implantação de 
infra-estrutura ou equipamentos.

Art.  52.  De acordo com a sua natureza,  as atividades 
podem ser:

I - compatíveis;

II - toleráveis;
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III - incômodas.

Art. 53.  As atividades compatíveis se referem aos usos 
não residenciais que em função de sua natureza e porte não necessitam de controles 
adicionais para seu convívio com o uso residencial.

Parágrafo  único.  A  instalação  dos  usos  classificados 
como compatíveis deverá atender às condições constantes nos Quadros 04, 05 e 06 
presente nos ANEXOS 07, 08 e 09.

Art. 54. As atividades toleráveis são as relativas aos usos 
não residenciais, constantes nos Quadros 04, 05 e 06 presente nos ANEXOS 07, 08 e 
09,  que por sua natureza ou porte podem ocasionar incômodos à vizinhança,  tais 
como:

I - ruídos, vibrações;

II - emissões de vapores, fumaça, gases, radiação;

III  -  aquelas  que  possam  dar  origem  a  incêndios, 
explosões;

IV -  aquelas que possam gerar problemas de fluidez do 
tráfego.

Parágrafo único. A instalação das atividades que gerem 
os  efeitos  dispostos  nos  incisos  constantes  do  caput  deste  artigo  estará  sujeita, 
respectivamente, ao atendimento das seguintes condições:

1.  apresentação obrigatória  de  laudo técnico,  assinado 
por  profissional  habilitado  junto  aos  conselhos 
profissionais  reconhecidos  por  lei,  demonstrando  a 
adequação  do  tratamento  acústico  para  eliminar 
possíveis incômodos;

2.  apresentação  de  laudo  demonstrando  a  adequação 
dos  níveis  de  emissão  preconizados  na  legislação 
pertinente  e,  quando for  o  caso,  as  medidas  previstas 
para mitigar os possíveis incômodos;

3. demonstração do cumprimento das normas específicas 
de segurança;

4.  expedição  de  diretrizes  urbanísticas,  podendo  ser 
solicitado  estudo  pelo  órgão  competente  tendo  como 
referência a vizinhança imediata do local de instalação.

Art.  55.  As atividades incômodas são aquelas relativas 
aos usos residenciais  ou não residenciais,  que pelo porte e natureza podem vir  a 
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causar  impactos  relativos  à  sobrecarga  na  capacidade  de  atendimento  da  infra-
estrutura urbana e viária do seu entorno.

Parágrafo único.  As atividades ou empreendimentos de 
que trata o caput deste artigo estão sujeitos, para sua instalação e funcionamento, a 
apresentação de EIV e do correspondente RIVI, conforme definidas nos Quadros 04, 
05 e 06 presente nos ANEXOS 07, 08 e 09.

TÍTULO V - DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA

Capítulo I - Dos Instrumentos em Geral

Art.  56.  Com  o  objetivo  de  implementar  as  diretrizes 
estabelecidas nesta Lei Complementar, e na forma disposta no Estatuto da Cidade, o 
Poder Público Municipal poderá utilizar, entre outros instrumentos:

I - instrumentos de planejamento municipal, em especial:

a) leis de parcelamento, uso e ocupação do solo;

b) zoneamento ambiental;

c) plano plurianual;

d) diretrizes orçamentárias e orçamento anual;

e) orçamento participativo;

f) planos, programas e projetos setoriais;

g) planos de desenvolvimento econômico e social;

II - instrumentos tributários e financeiros:

a) IPTU;

b) contribuição de melhoria;

c) incentivos e benefícios fiscais e financeiros;

III - instrumentos jurídicos e urbanísticos:

a) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;

b) IPTU progressivo no tempo;

c)  desapropriação com pagamento em títulos da dívida 
pública;

d) zonas especiais;
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e) outorga onerosa do direito de construir;

f) transferência do direito de construir;

g) operações urbanas consorciadas;

h) consórcio imobiliário;

i) direito de preempção;

j) direito de superfície;

l) licenciamento ambiental;

m) tombamento;

n) desapropriação.

o)  assistência  técnica  e  jurídica  gratuita  para  as 
comunidades e grupos sociais menos favorecidos;

p) referendo popular e plebiscito;

IV - instrumentos de regularização fundiária sustentável:

a) usucapião especial de imóvel urbano;

b) concessão de uso especial para fins de moradia;

c) concessão de direito real de uso;

V - EIA;

VI - EIV.

Parágrafo  único.  Os instrumentos  mencionados  neste 
artigo  deverão  ser  implementados  por  lei  municipal  específica,  ressalvados  os 
instrumentos já disciplinados por esta Lei Complementar e pela legislação federal e 
estadual pertinente.

Capítulo II - Dos Instrumentos urbanísticos

Seção I – Disposições introdutórias

Art.  57.  Para  o  cumprimento  do  objetivo  da  política 
urbana do pleno desenvolvimento  das  funções sociais  da cidade no Município  de 
Suzano, serão adotados os instrumentos estabelecidos pelo Estatuto da Cidade e pelo 
Código  Civil  (Lei  Federal  nº  10.406,  de  10  de  janeiro  de  2002),  em  especial  os 
seguintes:
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I -  parcelamento, edificação ou utilização compulsórios e 
IPTU progressivo;

II - desapropriação com pagamentos em títulos;

III - consórcio imobiliário;

IV - concessão urbanística;

V - direito de preempção;

VI - operações urbanas consorciadas;

VII - outorga onerosa;

VIII - transferência do potencial construtivo;

IX - EIV;

X - áreas de interesse urbanístico;

XI - áreas de interesse turístico e ambiental;

XII - perda de propriedade por abandono.

Seção II - Do Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios e do Imposto 
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano – IPTU progressivo

Art. 58.  Ficam passíveis de parcelamento, edificação e 
utilização compulsórios, nos termos do § 4º do artigo 182 da Constituição Federal e do 
artigo  5º  o  Estatuto  da  Cidade,  os  imóveis  não  edificados,  subutilizados  ou  não 
utilizados.

§  1º.  Os  perímetros  de  aplicação  de  parcelamento, 
edificação ou utilização compulsória correspondem à Macrozona de Desenvolvimento 
Urbano.

§  2º.  São considerados  solo  urbano  não  edificado,  os 
terrenos e glebas com área igual ou superior a 500 m² (quinhentos metros quadrados), 
onde o coeficiente de aproveitamento utilizado seja igual a zero.

§  3º.  São  considerados  solo  urbano  subutilizado,  os 
terrenos  com  área  superior  a  500  m²  (quinhentos  metros  quadrados),  onde  o 
coeficiente de aproveitamento não atinja o mínimo definido para o lote na zona onde 
se situam, conforme Quadro 01 presente no ANEXO 03 excetuando-se:

1.  os imóveis utilizados como instalações de atividades 
econômicas  que  não  necessitam  de  edificações  para 
exercer suas finalidades;

Página 31/74



2. os imóveis integrantes do Sistema de Áreas Verdes do 
Município.

§ 4º. Nos casos previstos no item 1 do § 3º deste artigo, o 
coeficiente de aproveitamento, visando o efetivo aproveitamento econômico do lote, 
não poderá ser inferior  a 0,15 (quinze centésimos),  excluídos os casos onde fique 
comprovada  a  necessidade  de  grande  área  de  reserva  para  o  exercício  de  sua 
atividade.

§ 5º. É considerado solo urbano não utilizado:

1.  Os terrenos ou glebas que apresentem construções 
paralisadas,  em  ruínas  ou  que  legalmente  não 
apresentem condições de ocupação, sendo que:

a)  constituem  construções  paralisadas  aquelas  que 
decorram da ausência  de  atividade construtiva  por  um 
período mínimo de 18 (dezoito)  meses, ressalvados os 
casos decorrentes de decisão judicial;

b)  os casos onde ocorrer coeficiente de aproveitamento 
superior ao mínimo exigido e condições de uso regular de 
um bloco construtivo ou de parte da edificação a questão 
fica remetida à legislação edilícia vigente;

c) os imóveis abandonados nos termos do que dispõe o 
artigo 1.276 do Código Civil;

2.  Os  imóveis  localizados  na  Macrozona  de 
Desenvolvimento  Urbano  que  tenham  sua  área 
construída  desocupada  há  mais  de  5  (cinco  anos), 
ressalvados os casos em que a desocupação decorra de 
impossibilidade  jurídica  ou  resultante  de  pendência 
judicial incidente sobre o imóvel.

§ 6º. Para a aplicação do disposto no caput deste artigo, 
o  Poder  Executivo  municipal  deverá  expedir  notificação  acompanhada  de  laudo 
técnico que ateste a situação do imóvel relativamente à inexistência de edificação, sua 
subutilização ou a não utilização e o abandono.

§ 7º. A notificação de que trata o § 6º deste artigo deverá 
ser  averbada  no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis,  atendidos  os  seguintes 
procedimentos:

1.  deverá  ser  realizada  por  funcionário  do  Poder 
Executivo  municipal  e  ser  destinada  ao proprietário  do 
imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem 
tenha poderes de gerência geral ou de administração;
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2.  realizadas 3  (três)  tentativas  na  forma prevista  pelo 
inciso  anterior  a  notificação  poderá  ser  realizada  por 
edital.

Art. 59.  Em caso de descumprimento das obrigações e 
dos prazos estabelecidos no artigo 58, o Município procederá à aplicação do IPTU 
progressivo no tempo, independente da cobrança fiscal a que o imóvel encontra-se 
sujeito.

§ 1º.  O valor da alíquota a ser aplicada para o primeiro 
ano da incidência da penalidade extrafiscal será igual ao da alíquota fiscal exigida pela 
cobrança do IPTU para o exercício a que se refere, sendo que sua aplicação será 
aplicada em dobro para o ano subseqüente, respeitada a alíquota máxima de 15% 
(quinze por cento).

§ 2º. Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não 
esteja  atendida em 5 (cinco)  anos,  o  Município manterá  a cobrança pela  alíquota 
máxima até que se cumpra a referida obrigação, que cessará somente na hipótese de 
desapropriação tratada na Seção III deste Capítulo.

§ 3º.  No caso do cumprimento das obrigações definidas 
no artigo 58, a alíquota do IPTU voltará ao valor original anterior à majoração.

Seção III - Da Desapropriação com pagamento em títulos

Art. 60.  Decorridos 5 (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, nos termos do Estatuto da Cidade.

Seção IV - Do Consórcio Imobiliário

Art. 61.  O Poder Executivo municipal poderá facultar ao 
proprietário de área, atingida ou não pelas obrigações de parcelamento, edificação ou 
utilização  compulsória,  a  requerimento  deste,  o  estabelecimento  de  consórcio 
imobiliário.

§ 1º. Estarão sujeitos a aplicação deste instrumento tanto 
os  imóveis  sujeitos  à  obrigação  legal  de  parcelar,  edificar  ou  utilizar,  nos  termos 
apresentados na Seção II deste Capítulo, quanto àqueles por ela não abrangidos, mas 
necessários à realização de intervenções urbanísticas justificadas pela Administração 
municipal.

§  2º.  Considera-se  consórcio  imobiliário  a  forma  de 
viabilização de planos de urbanização ou edificação, por meio do qual o proprietário 
transfere ao Poder Público municipal o seu imóvel e, após a realização das obras, 
recebe como pagamento, lotes ou unidades habitacionais devidamente urbanizadas 
ou edificadas.
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§  3º.  O  estabelecimento  do  consórcio  deverá  ser 
antecedido pela existência de um plano de urbanização específico para a área objeto 
da celebração do instrumento onde fique justificada a sua aplicação.

§ 4º.  O Poder  Executivo  municipal  poderá  promover  o 
aproveitamento  do  imóvel  que receber  por  transferência,  nos  termos  deste  artigo, 
direta ou indiretamente, mediante concessão urbanística nos termos apresentados na 
Seção V deste Capítulo, sendo que:

1. o aproveitamento do imóvel de que trata este parágrafo 
será decidido pelo Poder Executivo municipal, nos termos 
do projeto de urbanização previamente realizado de que 
trata  o  §  3º,  sem  que  caiba  ao  proprietário  qualquer 
direito a indenização;

2.  a  transferência  será  realizada  por  iniciativa  do 
particular mediante a utilização de requerimento próprio, 
averbando-se no Cartório de Registro de Imóveis;

3. o cálculo do valor a ser entregue ao proprietário a título 
de indenização será correspondente ao do imóvel antes 
da execução das obras;

4. esse valor deverá refletir o valor da base de cálculo do 
IPTU, descontado o montante incorporado em função das 
obras  realizadas  direta  ou  indiretamente,  pelo  Poder 
Público, na área onde o imóvel se localiza;

5.  será  excluído  desse  cálculo  as  expectativas  de 
ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios.

Seção V – Da Concessão Urbanística

Art.  62.  O Poder Executivo municipal  fica autorizado a 
delegar, mediante licitação, à empresa isoladamente, ou a conjunto de empresas, em 
consórcio, a realização de obras de urbanização ou de reurbanização de região da 
cidade, inclusive loteamento, reloteamento, demolição, reconstrução e incorporação 
de conjuntos de edificações para implementação de diretrizes constantes da presente 
Lei Complementar.

§ 1º. A empresa concessionária obterá sua remuneração 
mediante exploração, por sua conta e risco, dos terrenos e edificações destinados a 
usos privados que resultarem da obra realizada, da renda derivada da exploração de 
espaços públicos, nos termos que forem fixados no respectivo edital  de licitação e 
contrato de concessão urbanística.

§ 2º.  A empresa concessionária ficará responsável pela 
elaboração dos respectivos projetos executivos, o gerenciamento e a execução das 
obras objeto da concessão urbanística.
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§ 3º. A definição sobre o compromisso do pagamento das 
indenizações devidas em decorrência de desapropriações, do exercício do direito de 
preempção  ou  decorrentes  da  celebração  de  consórcio  imobiliário,  originadas  da 
necessidade de viabilização da obra de urbanização, deverá ser estabelecida no edital 
que trata da oferta da referida concessão.

Seção VI – Do Direito de Preempção

Art. 63.  O Poder Executivo municipal poderá exercer o 
direito de preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa 
entre particulares sempre que necessitar de áreas para:

I - regularização fundiária sustentável;

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.  64.  Lei  municipal  específica  delimitará,  dentre  as 
zonas e finalidades indicadas no Quadro 07 apresentado no ANEXO 10, as áreas em 
que incidirá o direito de preempção e fixará prazo de vigência, não superior a 5 (cinco) 
anos, renovável a partir de um ano após o decurso do prazo inicial de vigência.

§ 1º.  Fica desde já definido o direito de preempção para 
os terrenos:

1.  com  área  superior  a  20.000  m²  (vinte  mil  metros 
quadrados),  localizados  nas  Zonas  de  Uso  Misto  de 
Densidade Média 2 da Macrozona de Desenvolvimento 
Urbano, para a finalidade constante dos incisos de II a VI 
do artigo 63 desta Lei Complementar;

2.  localizados  nas  Zonas  de  Ocupação  Restrita  da 
Macrozona  de  Proteção  aos  Mananciais,  para  a 
finalidade  constante  nos  inciso  VII  e  VIII  do  artigo  63 
desta Lei Complementar.
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§ 2º.  O direito de preempção fica assegurado durante o 
prazo de vigência fixado por lei municipal específica, independentemente do número 
de alienações referentes ao mesmo imóvel.

Art.  65.  O  proprietário  será  notificado  pelo  Poder 
Executivo municipal sobre a inclusão do imóvel em área delimitada para o exercício do 
direito de preempção, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da vigência 
da lei municipal específica acima referida.

Parágrafo único. A notificação far-se-á:

1.  por  funcionário  do  órgão  competente  do  Poder 
Executivo municipal ao proprietário do imóvel ou, no caso 
deste  ser  pessoa  jurídica,  a  quem  tenha  poder  de 
gerência geral ou administração;

2.  por  edital  quando  frustrada,  por  3  (três  vezes),  a 
tentativa de notificação na forma prevista no item 1 deste 
parágrafo.

Art.  66.  O proprietário deverá notificar  sua intenção de 
alienar o imóvel, para que o Município, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, manifeste 
por escrito seu interesse em comprá-lo.

Parágrafo  único.  À  notificação  mencionada  no  caput 
deste artigo serão anexadas:

1.  proposta  de  compra  apresentada  pelo  terceiro 
interessado na aquisição  do  imóvel,  da  qual  constarão 
preço, condições de pagamento e prazo de validade;

2.  endereço  do  proprietário,  para  recebimento  de 
notificação e de outras comunicações;

3.  certidão  de  inteiro  teor  da  matrícula  do  imóvel, 
expedida  pelo  cartório  de  registro  de  imóveis  da 
circunscrição imobiliária competente;

4. declaração assinada pelo proprietário, sob as penas da 
lei, de que não incidem quaisquer encargos e ônus sobre 
o  imóvel,  inclusive  os  de  natureza  real,  tributária  ou 
executória.

Art. 67. 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 artigo 66 e da intenção de aquisição do imóvel nas 
condições da proposta apresentada. 
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§ 1º. Transcorrido o prazo mencionado no caput do artigo 
66  sem  manifestação,  fica  o  proprietário  autorizado  a  realizar  a  alienação  para 
terceiros, nas condições da proposta apresentada.

§ 2º.  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.

§ 3º.  A alienação processada em condições diversas da 
proposta apresentada é nula de pleno direito.

§ 4º.  Caracterizada a alienação em condição diversa da 
proposta apresentada a Administração municipal poderá adquirir o imóvel pelo valor 
da base de cálculo do IPTU ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este 
for inferior ao valor venal do imóvel estabelecido para o exercício fiscal.

Seção VII - Das Operações Urbanas Consorciadas

Art.  68.  As Operações Urbanas Consorciadas são tipo 
especial de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Executivo municipal, com 
a  participação  dos  proprietários,  moradores,  usuários  permanentes  e  investidores 
privados,  com  o  objetivo  de  alcançar  em  uma  área  transformações  urbanísticas 
estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental.

Parágrafo único.  Cada Operação Urbana Consorciada 
será criada por lei específica, de acordo com as disposições dos artigos 32 a 34 do 
Estatuto da Cidade.

Art. 69. Nas áreas de Operações Urbanas Consorciadas 
ficam estabelecidos os seguintes coeficientes de aproveitamento:

I - mínimo – 0,15 (quinze centésimos);

II - básico – 1,2 (um inteiro e dois décimos);

III - máximo – 2,5 (dois inteiros e cinco décimos).

Art.  70.  No perímetro previsto das Operações Urbanas 
Consorciadas, o Poder Executivo municipal poderá:

I  -  permitir  modificação  das  características  de 
parcelamento,  uso  e  ocupação  do  solo,  bem  como 
alterações das normas edilícias, levando em conta:

a) o impacto ambiental decorrente;

b) o impacto de vizinhança;
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II -  permitir a regularização de construções, reformas ou 
ampliações executadas em desacordo com a legislação 
vigente.

Art. 71. As Operações Urbanas Consorciadas aprovadas 
por lei específica deverão contemplar no mínimo:

I - a delimitação do perímetro da área de abrangência;

II  -  o  programa  básico  de  ocupação  da  área  e 
intervenções previstas;

III - programa de atendimento econômico e social para a 
população diretamente afetada pela operação;

IV - a finalidade da operação;

V - EIA e EIV;

VI - contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários 
permanentes  e  investidores  privados  em  função  dos 
benefícios recebidos;

VII  -  garantia  de  preservação  dos  imóveis  e  espaços 
urbanos de especial valor histórico, cultural, arquitetônico, 
paisagístico e ambiental, protegidos por lei;

VIII - instrumentos urbanísticos previstos na operação;

IX  -  previsão  dos  benefícios  a  serem atingidos  com a 
operação proposta;

X  -  conta  ou  fundo  específico  que  deverá  receber  os 
recursos  de  contrapartidas  financeiras  decorrentes  dos 
benefícios urbanísticos concedidos.

Art.  72.  O controle e acompanhamento das operações 
ficarão sob a responsabilidade do Conselho Municipal de Política Urbana que decidirá, 
em cada caso, pela melhor forma de acompanhamento do andamento dos trabalhos.

§  1º.  Deverá  ser  designado  um  gestor  que  fará  o 
acompanhamento das ações previstas.

§ 2º.  A lei específica dispuser sobre a operação deverá 
prever  os  mecanismos  de  controle  sobre  a  operação,  cabendo  aos  executores  o 
atendimento incondicional das disposições previstas.

Art. 73. Nas áreas das Operações Urbanas Consorciadas 
será permitido, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário:
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I  -  construir  acima  do  coeficiente  de  aproveitamento 
básico  adotado,  não  podendo  ultrapassar  o  coeficiente 
máximo adotado em seu perímetro;

II - poderá ser permitida alteração de uso do solo.

Parágrafo  único.  Os  recursos  obtidos  no  âmbito  da 
Operação Urbana serão aplicados exclusivamente no programa de intervenções e no 
perímetro definidos na lei específica que lhe deu origem.

Art. 74. Os imóveis localizados no interior dos perímetros 
das  Operações  Urbanas  Consorciadas  não  são  passíveis  de  receber  o  potencial 
construtivo transferido de imóveis não inseridos no seu perímetro.

Seção VIII - Da Outorga Onerosa

Art.  75.  Lei  municipal  específica  estabelecerá  as 
condições a serem observadas para a outorga onerosa do direito de construir e de 
alteração de uso, determinando:

I - fórmula de cálculo para a cobrança;

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

III - a contrapartida do beneficiário.

Parágrafo único. A outorga onerosa só será possível no 
perímetro das Operações Urbanas Consorciadas.

Seção IX - Da Transferência do Direito de Construir

Art.  76.  A  Administração  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  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  ambiental,  cultural,  histórico,  paisagístico  ou 
social;

III  -  servir  a  programas  de  regularização  fundiária 
sustentável,  urbanização  de  áreas  ocupadas  por 
população de baixa renda e HIS.
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§  1º.  A  mesma  faculdade  poderá  ser  concedida  ao 
proprietário que doar ao Poder Público Municipal seu imóvel, ou parte dele, para os 
fins previstos nos incisos I a III do caput deste artigo.

§ 2º. No caso de imóvel inserido parcial ou integralmente 
em  Áreas  de  Preservação  Permanente,  conforme  definidas  pela  Constituição  do 
Estado  e  pela  legislação  ambiental,  em que  o  proprietário  de  imóvel  implementar 
projeto aprovado pelos órgãos competentes de recuperação ambiental das matas e 
vegetação,  o  potencial  construtivo  a  ser  transferido  será  computado  em  dobro, 
conforme definido no inciso I do artigo 31.

§ 3º.  Lei municipal específica estabelecerá as condições 
relativas à aplicação da transferência do direito de construir.

Art.  77.  A área construída a  ser  transferida  ao  imóvel 
receptor será calculada através da formula ACr = VTc / VTr * 1,2 * (ATc – ACc), onde:

I - ACr: área construída a ser recebida;

II -  VTc e VTr: valores unitários do metro quadrado dos 
terrenos  cedente  e  recebido  definidos  pela  Planta 
Genérica  de  Valores  do  exercício  correspondente  a 
operação;

III - ATc: área do terreno cedente;

IV - ACc: área construída referente ao terreno cedente.

Art.  78.  Quando  ocorrer  a  doação  de  imóvel,  a  área 
construída a ser recebida será calculada segundo a equação ACr = VTc / VTr * (VVCc 
/ VCc + 1,2*ATc), onde:

I - ACr: área construída a ser recebida;

II -  VTc e VTr: valores unitários do metro quadrado dos 
terrenos  cedente  e  recebido  definidos  pela  Planta 
Genérica  de  Valores  do  exercício  correspondente  a 
operação;

III - VVCc: Valor Venal da Construção cedente calculado 
para o exercício correspondente a operação;

IV  -  VCc:  valores  unitários  do  metro  quadrado  da 
construção  cedente  para  o  exercício  correspondente  a 
operação;

V - ATc: área do terreno cedente.

Art.  79.  Na hipótese  da  doação  do  imóvel,  a  parcela 
correspondente a aplicação do coeficiente 1,2 independente da zona onde se situa o 
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imóvel cedente, é admitida a título de incentivo, tendo em conta o cumprimento das 
finalidades apresentadas no artigo 76.

Art. 80. São passíveis de receber o potencial construtivo 
transferido  de  outros  imóveis,  os  lotes  em  que  o  Coeficiente  Básico  pode  ser 
ultrapassado, situados em locais que não venham a comprometer as condições do 
tráfego local ou em área objeto de projeto viário específico.

Parágrafo único.  Estarão excluídos da possibilidade de 
receber potencial  construtivo os terrenos inseridos nas áreas objeto de Operações 
Urbanas Consorciadas.

Seção X – Do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV

Art.  81.  Os  projetos  de  implantação  de 
empreendimentos,  de  iniciativa  pública  ou  privada,  que  tenham  significativa 
repercussão  no  meio  ambiente  ou  sobre  a  infra-estrutura  urbana,  deverão  vir 
acompanhados de EIV, nos termos do Estatuto da Cidade.

Parágrafo  único.  A  exigência  do  EIV  não  substitui  a 
elaboração e aprovação dos relatórios ambientais, especialmente o EIA e o Relatório 
de Impacto Ambiental – RIMA, requeridos nos termos da legislação ambiental.

Art. 82. Será obrigatória a apresentação do EIV e do RIVI 
por  parte  do  empreendedor,  como  pré-requisito  para  concessão  de  licenças, 
autorizações e alvarás, para os seguintes empreendimentos:

I  -  edifícios  e  conjuntos  residenciais,  inclusive  de 
interesse  social,  com  mais  de  400  (quatrocentas) 
unidades  ou  que  utilizem  terreno  com  área  igual  ou 
superior a 15.000,00 m² (quinze mil metros quadrados);

II - atividades classificadas como C3 e S3, exceto quando 
localizadas  em  Zonas  de  Uso  Industrial,  conforme 
Quadros 04 e 05 dos ANEXOS 07 e 08;

III - atividades comerciais do tipo C1 e C2 e de prestação 
de serviços do tipo S1 e S2 com mais de 10.000,00 m² 
(dez mil metros quadrados) de área construída, inclusive 
em condomínios, exceto quando localizadas em Zona de 
Uso Industrial, conforme Quadros 04 e 05 dos ANEXOS 
07 e 08;

IV  -  indústrias  com  mais  de  2.500,00  m²  (dois  mil  e 
quinhentos metros quadrados) de área construída, exceto 
quando localizadas em Zona de Uso Industrial;

V  -  qualquer  atividade  comercial,  de  prestação  de 
serviços ou industrial, inclusive condomínios com mais de 
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20.000,00  m²  (vinte  mil  metros  quadrados)  de  área 
construída, localizados em zona industrial.

Art.  83.  O EIV e o RIVI  serão executados 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 das seguintes questões:

I - o adensamento populacional, considerando:

a)  a  vizinhança  imediata,  que  é  aquela  instalada  nas 
quadras em que o empreendimento proposto se localiza;

b) a vizinhança mediata, que é aquela situada na área de 
influência do projeto e que pode por ele ser atingida;

II - equipamentos urbanos e comunitários;

III - uso e ocupação do solo;

IV - valorização imobiliária;

V - geração de tráfego e demanda por transporte público;

VI - o efeito da construção sobre ventilação e iluminação 
das construções vizinhas;

VII  -  geração de ruídos  e  outros  efeitos  sobre  o  meio 
ambiente, inclusive relativos à segurança;

VIII - paisagem urbana e patrimônio natural e cultural;

IX - infra-estrutura urbana instalada e as necessidades de 
sua ampliação;

X - medidas mitigadoras do impacto previsto para garantir 
a qualidade de vida da vizinhança.

Art. 84. O EIV e o RIVI deverão conter, obrigatoriamente:

I - a correta definição do projeto em termos de:

a) localização;

b) objetivos, justificativas e descrição do projeto;

c) definição da área de influência do projeto, nos termos 
a  serem  definidos  em  decreto  do  Poder  Executivo 
municipal;
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d)  compatibilidade  com programas  governamentais  em 
implantação na área de influência do projeto;

II  -  a caracterização da vizinhança e do distrito onde o 
projeto terá repercussão, considerando-se:

a)  a  caracterização  da  população  moradora  e  do  seu 
padrão de vida;

b) a caracterização sócio-econômica, ambiental, histórica 
e cultural da região e do seu patrimônio;

c)  a  caracterização  da  qualidade  de  vida  cotidiana  da 
população vizinha, suas demandas e serviços instalados 
e suas relações de convívio;

d) a descrição da qualidade ambiental futura da área, em 
comparação  com  a  qualidade  atual,  discriminando  a 
distribuição dos ônus e benefícios sociais;

e) a descrição da infra-estrutura viária;

III  -  a  definição  do  programa  de  acompanhamento  e 
monitoramento  dos  impactos  indicando  medidas 
preventivas,  compensatórias,  corretivas,  mitigadoras, 
bem  como  a  metodologia  e  os  parâmetros  a  serem 
adotados, além dos prazos de execução;

IV - a relação de todos os técnicos da equipe responsável 
pelo estudo e respectivo relatório, com nome e formação 
profissional.

§ 1º.  Os relatórios de EIV serão objeto de análise por 
uma  equipe  composta  por  servidores  públicos  habilitados  junto  aos  conselhos 
profissionais  reconhecidos  por  lei,  a  ser  composta  mediante  ato  administrativo  do 
executivo, que discutirão os aspectos positivos e negativos do projeto, bem como as 
soluções mitigadoras ou potencializadoras para os impactos apresentadas no EIV e no 
RIVI.

§ 2º. Os relatórios e demais documentos que integram o 
EIV são públicos e estarão disponíveis para consulta no órgão competente do Poder 
Executivo municipal.

Art. 85.  Caberá ao Poder Executivo municipal, por meio 
de decreto, a definição de parâmetros técnicos e requisitos a serem exigidos no EIV e 
no RIVI, além dos já relacionados, considerando, fundamentalmente, a natureza da 
atividade  e  sua  localização  em  relação  ao  bem  estar  da  população,  aos  bens 
tombados e às Áreas de Proteção Ambiental – APA.

Art.  86.  As despesas pela execução do EIV e do RIVI 
serão custeadas pelo proponente do projeto.
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Parágrafo único. A análise do EIV e do RIVI pelo Grupo 
de Trabalho responsável por sua aprovação, assim como a definição das exigências a 
serem atendidas pelo empreendedor,  deverá ser  concluída no prazo de 30 (trinta) 
dias, salvo se houver necessidade de complementação das informações.

Seção XI – Das Áreas de Interesse Urbanístico

Art.  87.  As  Áreas  de  Interesse  Urbanístico  –  AIU 
correspondem às áreas de especial interesse para o desenvolvimento urbano, objeto 
de projetos urbanísticos específicos, nas quais poderão ser aplicados instrumentos de 
intervenção, previstos no Estatuto da Cidade para fins de implementação de projetos 
estratégicos  de  re-qualificação  urbana  e  ambiental,  implantação  de  equipamentos 
urbanos e comunitários, criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes.

§ 1º. Ficam delimitadas as Áreas de Interesse Urbanístico 
do Centro,  Boa Vista,  Miguel Badra e Palmeiras, de acordo com a delimitação no 
mapa indicado no ANEXO 04.

§  2º.  O  Poder  Público  poderá  definir  outras  Áreas  de 
Interesse Urbanístico no território municipal.

Art. 88. As Áreas de Interesse Urbanístico, definidas no § 
1º do artigo 87 desta Lei  Complementar,  será objeto de projetos de requalificação 
urbana e ambiental específicos, com os objetivos de:

I -  recuperar o espaço público, através da melhoria das 
ruas, calçadas e áreas verdes;

II  -  incentivar  a  descentralização  das  atividades 
econômicas, culturais e de vivência urbana, diminuindo a 
dependência dos bairros em relação ao centro;

III - articular o espaço urbano com a Política Municipal de 
Mobilidade Urbana e Transportes, através da implantação 
dos terminais urbanos de transporte público.

Seção XII - Das Áreas de Interesse Turístico e Ambiental

Art.  89.  As Áreas de Interesse Turístico e Ambiental  – 
AITA  correspondem  às  áreas  públicas  ou  privadas  de  especial  interesse  para  o 
desenvolvimento  turístico,  objeto  de  projetos  específicos,  nas  quais  poderão  ser 
aplicados instrumentos de intervenção, previstos nesta Lei Complementar, para fins de 
implementação  de  projetos  estratégicos  de  requalificação  urbana  e  ambiental, 
implantação de equipamentos urbanos e comunitários, criação de espaços públicos de 
lazer e áreas verdes.

Parágrafo  único.  As  Áreas  de  Interesse  Turístico  e 
Ambiental estão delimitadas no mapa constante do ANEXO 04, compreendendo as 
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áreas  do  Parque  Mirante  do  Rio  Tietê,  a  margem  oeste  do  Reservatório  do 
Taiaçupeba e a Reserva Particular do Miraporanga.

Art. 90. São objetivos das Áreas de Interesse Turístico e 
Ambiental:

I  -  garantir  o  desenvolvimento sócio-econômico através 
da  promoção  de  atividades  turísticas  associadas  à 
preservação do patrimônio ambiental do Município;

II  -  assegurar a qualidade ambiental  e paisagística das 
áreas definidas.

Art.  91.  O  Município  poderá  criar  mecanismos  de 
incentivo de uso e ocupação nas Áreas Interesse Turístico e Ambiental, visando os 
objetivos definidos no artigo 90 desta Lei Complementar.

Parágrafo único. Nas AITA, inseridas nas APA definidas 
por  lei,  aplicar-se-á  a  transferência  do  potencial  construtivo,  conforme definido  na 
Seção IX, Capítulo II, Título V desta Lei Complementar.

TÍTULO VI - DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Capítulo I - Dos Objetivos e das Diretrizes Gerais e do desenvolvimento Sócio-
Econômico

Seção I – Disposições introdutórias

Art.  92.  A política municipal  de desenvolvimento sócio-
econômico deve atender as seguintes diretrizes gerais:

I  -  atração  de  investimentos  públicos  ou  privados, 
nacionais  e  estrangeiros,  compatibilizando  crescimento 
econômico com geração de empregos para a população 
local e preservação do equilíbrio ambiental;

II - incentivo e apoio às atividades comerciais, industriais 
e agrícolas, bem como às atividades turísticas e culturais;

III - estímulo à diversidade de usos como instrumento de 
contenção dos processos de esvaziamento econômico e 
de segregação social nas aglomerações urbanas;

IV - inserção da população local no mercado de trabalho 
do Município de Suzano.

Art.  93.  A política municipal  de desenvolvimento sócio-
econômico deverá criar formação profissional e de apoio aos pequenos produtores e 
comerciantes, tendo como objetivos diminuir o desemprego, qualificar a mão de obra, 
incentivar os pequenos empreendedores e fortalecer as cadeias produtivas locais.
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Seção II - Do comércio, indústria e serviços

Art. 94.  O Poder Público promoverá o desenvolvimento 
socioeconômico do Município através das seguintes políticas:

I  -  adoção  do  uso  misto  na  Macrozona  de 
Desenvolvimento  Urbano,  com  o  estabelecimento  de 
parâmetros  de  incomodidade  de  forma  a  promover  o 
convívio harmonioso entre as diversas atividades;

II - formação de cooperativas, associações e estímulo às 
micro e pequenas empresas e às unidades familiares de 
produção;

III  -  ampliação dos cursos de formação profissional nos 
níveis básico, técnico e tecnológico, de maneira a garantir 
a inserção da população local no mercado de trabalho e 
formas alternativas de geração de renda;

IV -  ampliação do ensino superior no Município, através 
de  parcerias  com  instituições  de  ensino  públicas  e 
privadas;

V - qualificação urbana dos centros regionais, através da 
implementação  das  Áreas  de  Interesse  Urbanístico  de 
Boa  Vista,  Miguel  Badra  e  Palmeiras,  e  incentivos  à 
instalação  de  atividades  comerciais  e  de  serviços, 
diminuindo  a  dependência  dos  bairros  em  relação  à 
região  central,  promovendo  a  criação  de  empregos 
nessas  áreas  e  evitando  grandes  deslocamentos  da 
população;

VI - requalificação urbana do quadrilátero central;

VII  -  incentivos  fiscais  para  a  abertura  e  expansão de 
atividades  econômicas  e  para  investimentos  na 
qualificação profissional dos trabalhadores;

VIII  -  implantação  de  um  espaço  de  atendimento  ao 
empreendedor  que  integre  as  áreas  de  aprovação  de 
projetos,  licenciamento  de  atividades  e  fiscalização 
buscando-se a agilidade e transparência nos processos 
de abertura de novas empresas;

IX - fomento à criação de incubadoras de empresas;

X  -  estímulo  à  regularização  do  pequeno  e  micro 
empresário e permissão para sua instalação em todo o 
perímetro urbano;
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XI  -  estímulo  à  instalação  de  indústrias  de  médio  e 
grande porte nas Zonas de Uso Industrial;

XII - articulação com os municípios da região da bacia do 
Alto Tietê para criação do consórcio intermunicipal.

Seção III - Da Agricultura

Art. 95.  O Poder Público municipal deverá atender aos 
seguintes objetivos:

I - capacitação do empresário rural no que se refere:

a)  ao uso racional  dos insumos agrícolas e defensivos 
agrícolas;

b)  ao  uso  correto  dos  equipamentos  de  proteção 
individual;

c)  ao  uso  racional  dos  recursos  hídricos,  tais  como 
irrigação, manejo sustentável do solo e gerenciamento;

d) à comercialização e marketing dos produtos;

II - apoio creditício ao pequeno produtor agrícola;

III  -  implantação  de  entrepostos  ou  galpões  de 
agronegócios, que possibilitem a venda direta do produtor 
ao consumidor;

IV - fiscalização quanto à ocupação irregular na zona de 
produção agrícola, em especial nas micro-bacias do Rio 
Guaió e do Ribeirão Balainho, conservando a sua aptidão 
produtiva.

Capítulo II - Dos Objetivos e das Diretrizes Gerais do Desenvolvimento Social e 
da Qualidade de Vida

Seção I - Da Saúde

Art.  96.  O  Poder  Executivo  deverá  elaborar  o  Plano 
Municipal  Setorial  de  Saúde  de  acordo  com  as  diretrizes  fixadas  nesta  Lei 
Complementar.

Art.  97.  A  política  municipal  de  saúde  deverá  ser 
executada para atender às seguintes diretrizes:
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I  -  plena  integração  com  o  Sistema  Único  de  Saúde, 
assegurando-se a autonomia do Município;

II - ampliar o acesso aos serviços e ações de saúde;

III  -  assegurar  a  participação  popular  na  elaboração  e 
implementação da política municipal de saúde e gestão 
democrática por meio do Conselho Municipal de Saúde.

Art. 98. A política municipal de saúde deverá atender aos 
seguintes objetivos:

I  -  garantir  a  melhoria  e  qualidade  do  serviço  e  do 
atendimento,  priorizando  as  ações  e  programas 
preventivos de saúde pública;

II - implementar sistemas de controle social dos serviços 
prestados pelo SUS para:

a)  garantir um financiamento adequado para o setor de 
saúde;

b)  melhorar  as  condições  de  trabalho  e  suprir  as 
deficiências de material e equipamento;

c)  implementar  unidades  hospitalares  móveis  para 
viabilizar o maior acesso aos serviços de saúde;

d) instituir o Programa do Médico da família;

III -  assegurar a plena integração com o Sistema Único 
de Saúde –  SUS,  definido  pela  Constituição Federal  e 
regulamentado  pela  Lei  Federal  nº  8.080,  de  19  de 
setembro de 1990, e pela Lei Federal nº 8.142, de 28 de 
dezembro  de  1990,  e  em  acordo  com  os  termos  dos 
artigos 178 e seguintes da Lei Orgânica Municipal;

IV  -  adequar  as  políticas,  diretrizes  e  prioridades  do 
Sistema à realidade epidemiológica e indicadores sociais;

V -  assegurar a cooperação técnica e a implementação 
de ações articuladas entre  os  setores  de saneamento, 
educação e  meio  ambiente  do  Estado e  do Município, 
promovendo-se,  por  meio  de  ações  preventivas,  a 
melhoria das condições ambientais, como o saneamento 
básico,  controle  da  qualidade  da  água  consumida,  da 
poluição  atmosférica,  do  destino  correto  dos  resíduos 
sólidos,  a  fim  de  garantir  boas  condições  de  saúde  à 
população.
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Art.  99.  O  planejamento,  organização,  controle  e 
avaliação das ações e serviços de saúde devem partir das demandas identificadas no 
conjunto de população do Município.

Seção II - Da Educação

Art.  100.  O  Poder  Executivo  deverá  elaborar  o  Plano 
Municipal Setorial de Educação de acordo com as diretrizes fixadas nesta Lei.

Art.  101.  A  política  municipal  de  Educação  deverá 
atender às seguintes diretrizes:

I -  atendimento às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, 
em creches e pré-escolas;

II  -  atendimento  aos  portadores  de  necessidades 
especiais com inclusão em salas regulares;

III - a universalização da educação infantil, abrangendo a 
creche e pré-escola, mediante ampliação do atendimento 
e investindo em equipamentos educacionais;

IV -  oferta de cursos específicos no ensino fundamental, 
regular e supletivo, no período noturno, no âmbito de sua 
competência;

V  -  implantação  de  cursos  de  Educação  Ambiental 
visando à conscientização das crianças, dos jovens e da 
população local para a preservação do ecossistema local;

VI -  ampliação de programas de alfabetização de jovens 
e  adultos  visando  à  erradicação  no  analfabetismo  no 
Município;

VII  -  garantir  a  participação  da  comunidade  no  ensino 
municipal, através dos conselhos já instituídos;

VIII -  promover ação articulada entre o ensino formal e 
não  formal,  com  interação  das  demais  secretarias 
municipais envolvidas;

IX - implantação de um centro universitário ou faculdade, 
em parceria com o Estado ou Governo Federal;

X  -  enriquecimento  da  merenda  escolar,  buscando 
parcerias diversas, com prioridade aos produtores locais;

XI - projetos de novas construções de unidades escolares 
municipais  que  atendam  a  demanda  existente  na 
educação infantil e ensino fundamental;
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XII  -  garantir  o  processo pedagógico de acordo com o 
perfil  de  cada  comunidade  escolar,  retratando  o  bairro 
nele  inserido,  bem  como  propiciando  espaço  para 
questões culturais e de lazer a comunidade local;

XIII - promover mobilidade urbana aos alunos garantindo 
o acesso em sua própria comunidade;

XIV  -  promover  movimento  de  discussão  sobre  o 
investimento  de  recursos  de  forma  participativa, 
promovendo  audiências  públicas  para  elaboração  do 
orçamento participativo na Educação municipal;

XV  -  promover  a  utilização  dos  equipamentos  de 
educação como difusores de melhoria do espaço urbano, 
a  partir  da  requalificação  do  espaço  público  e  seus 
componentes,  tais  como passeios  públicos,  iluminação, 
mobiliário urbano, do seu entorno.

Seção III - Da Cultura, Lazer e Esportes

Art.  102.  O  Poder  Executivo  deverá  elaborar  o  Plano 
Municipal Setorial de Cultura, Lazer e Esportes de acordo com as diretrizes fixadas 
nesta Lei Complementar.

Art.  103.  A  Política  Municipal  de  Cultura  atenderá  às 
seguintes diretrizes:

I - fortalecer, valorizar e resgatar as culturas populares do 
Município;

II -  criar espaços e centros destinados a manifestações 
artísticas e culturais;

III  -  criar  e  manter  espaços  públicos  equipados  para 
garantir  a  produção,  divulgação  e  apresentação  das 
manifestações artísticas e culturais;

IV -  implementar programas de intercâmbio cultural,  no 
nível nacional e internacional;

V -  incentivar e valorizar a produção artística e cultural 
local;

VI  -  garantir  o  livre  acesso  às  bibliotecas,  museus, 
arquivos municipais e congêneres;

VII  -  criar  centros  culturais  regionais  atendendo  às 
demandas locais;
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VIII - preservar as unidades culturais representativas.

Art. 104. São objetivos da Política Municipal de Cultura:

I -  desenvolvimento da pesquisa antropológica, histórica, 
arquitetônica e documental relacionadas ao Município;

II  -  recuperação e  proteção do patrimônio  cultural,  por 
meio  de  pesquisas,  inventários,  registros,  vigilância  e 
tombamento,  dos  imóveis  indicados  como  ZEICH 
definidos no mapa do ANEXO 04;

III  -  promoção de mecanismos que criem as condições 
operacionais do acesso à cultura pela comunidade dos 
bairros  mais  distantes  do  centro  urbano,  através  de 
implantação de centros culturais regionalizados;

IV  -  estabelecer  programas  de  cooperação  técnica  e 
financeira com instituições públicas e privadas, visando a 
estimular as iniciativas culturais.

Art. 105. São objetivos da política municipal de Esportes 
e Lazer:

I  -  conscientizar  a  população  dos  benefícios  e  da 
diversidade  das  modalidades  esportivas  e  atividades 
físicas;

II - valorizar as equipes esportivas por meio de incentivos 
e programas específicos;

III  -  promover  a  educação  integral  da  criança  e  do 
adolescente através da prática de esportes;

IV  -  disseminar  as  práticas  esportivas  e  o  lazer  como 
direitos de todos, promovendo a integração social;

V - implantação de parques municipais ou áreas de lazer 
regionalizadas, com previsão de espaços próprios para a 
prática de modalidades esportivas;

VI - promover o Conselho Municipal de Desporto – CMD 
de forma integrada com a efetiva participação popular e o 
poder público;

VII -  estimular o fortalecimento de entidades desportivas 
privadas  com  a  característica  de  associações,  onde  a 
prática de esportes seja acessível a todos;
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VIII - promover o intercâmbio das modalidades esportivas 
locais,  com representações em competições em âmbito 
regional, estadual, nacional e internacional;

IX -  articular ações governamentais e parcerias privadas 
para apoio ao esporte local;

X -  promover a utilização dos equipamentos de cultura, 
esportes e lazer como difusores de melhoria do espaço 
urbano, a partir da requalificação do espaço público e de 
seus componentes do seu entorno, tais como passeios 
públicos, iluminação e mobiliário urbano.

Seção IV – Da Cidadania e Inclusão Social

Art.  106.  O  Poder  Executivo  deverá  elaborar  o  Plano 
Municipal  de  Inclusão  Social  de  acordo  com  as  diretrizes  fixadas  nesta  Lei 
Complementar.

Art. 107.  A política municipal de inclusão social deverá 
atender às seguintes diretrizes:

I  -  garantir  padrões  básicos  de  vida,  o  que  supõe  o 
suprimento  de  necessidades  sociais  que  produzem  a 
segurança da existência, da sobrevivência cotidiana e da 
dignidade humana;

II -  prover recursos e atenção, garantindo-se a proteção 
social e a inclusão da população no circuito dos direitos 
da cidadania;

III  -  atuar  de  forma  preventiva,  no  que  se  refere  a 
processos de exclusão social.

Art. 108.  São objetivos da política municipal de inclusão 
social:

I  -  implantar  serviços  favorecendo  o  desenvolvimento 
sócio-educativo e a convivência societária;

II - manter parcerias com entidades da sociedade civil na 
implantação  de  ações  conjuntas  com  vistas  à 
organização da rede de serviços da inclusão social;

III -  instalar sistema unificado com o Conselho Municipal 
de  Cidadania  e  Inclusão  Social  para  cadastro  das 
organizações privadas de assistência e inclusão social e 
de  usuários  dos  serviços,  benefícios,  programas  e 
projetos de assistência e inclusão social;
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IV -  realizar o atendimento social à população vitimada 
por situações de emergência ou de calamidade pública, 
em ação conjunta com a Defesa Civil;

V - fortalecer as instâncias de participação e de controle 
da  sociedade  civil  sobre  as  políticas  desenvolvidas  no 
campo  da  assistência  social,  tais  como  os  conselhos 
municipais,  conselhos  tutelares  da  criança  e  do 
adolescente,  fóruns  de  defesa  de  direitos,  e  demais 
organizações  relacionadas  à  luta  pela  melhoria  da 
qualidade de vida;

VI  -  implantar  gestão  transparente  e  participativa  do 
Fundo Municipal de Inclusão Social – FMIS e do Fundo 
Municipal  de  Defesa  da  Criança  e  do  Adolescente  – 
FUMCA,  criando  e  aperfeiçoando  mecanismos  de 
captação de recursos públicos ou privados;

VII  -  apoiar  a  realização  da  Conferência  Municipal  de 
Cidadania e Inclusão Social.

Seção V – Da Segurança Urbana

Art.  109.  O  Poder  Executivo  deverá  elaborar  o  Plano 
Municipal Setorial de Segurança Urbana e que terá como metas:

I - elaborar e executar programas para controle e redução 
da  violência  local  por  meio  de  ações  múltiplas  e 
integradas  com  outros  setores  do  Poder  Público 
municipal;

II  -  desenvolver  projetos  voltados  a  crianças, 
adolescentes,  jovens  e  adultos  em  condições  de 
vulnerabilidade  social,  com  o  intuito  de  evitar  sua 
inserção na criminalidade;

III - implementar, através da Guarda Municipal de Suzano 
–  GMS,  sistema  de  controle  e  proteção  dos  bens 
municipais e de segurança social;

IV  -  participar  de  forma  integrada  no  planejamento  e 
ações de Defesa Civil, objetivando o estabelecimento de 
medidas corretivas e preventivas.

Capítulo III - Dos Objetivos e das Diretrizes Gerais do Desenvolvimento Urbano e 
Ambiental

Seção I - Da Política Habitacional
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Art. 110. O Poder Executivo elaborará o Plano Municipal 
de  Habitação,  com  a  participação  dos  setores  envolvidos,  que  estabelecerá  as 
medidas  e  ações  estratégicas  a  serem  implementadas  conforme  as  diretrizes  e 
objetivos desta Lei Complementar.

Art.  111.  A  política  habitacional  terá  por  princípio 
assegurar a HIS e a HMP em todo território do Município, respeitada a legislação 
ambiental e a de uso e ocupação do solo.

§  1º.  Considera-se  HIS  aquela  destinada  à  população 
com  renda  familiar  mensal  limitada  ao  equivalente  a  5  (cinco)  salários  mínimos, 
produzida diretamente pelo poder público municipal ou com sua expressa anuência, 
de forma a resguardar a finalidade social dos empreendimentos.

§ 2º.  Considera-se HMP aquela destinada à população 
com renda familiar  mensal  ao equivalente compreendido entre 5  (cinco) a 8 (oito) 
salários mínimos.

Art.  112.  A  política  municipal  de  habitação  deverá 
atender às seguintes diretrizes básicas:

I  -  a  garantia  do  cumprimento  da  função  social  da 
propriedade  através  dos  instrumentos  de  regularização 
fundiária  sustentável,  aplicação de planos e programas 
urbanísticos e políticas tributárias;

II  -  o  desenvolvimento  de  projetos  habitacionais  que 
considerem as características da população local,  suas 
formas de organização, condições físicas e econômicas;

III -  a promoção da produção de unidades habitacionais 
para  a  população  de  baixa  renda,  com  qualidade  e 
conforto,  assegurando  níveis  adequados  de 
acessibilidade,  de  serviços  de  infra-estrutura  básica, 
equipamentos  sociais,  educação,  saúde,  cultura, 
assistência social, segurança, abastecimento e esportes, 
lazer e recreação;

IV - a promoção, na área urbana consolidada e dotada de 
infra-estrutura, da construção de unidades habitacionais 
em áreas vazias ou subtilizadas;

V -  a intervenção em áreas ambientalmente protegidas, 
degradadas e  de risco,  devendo-se priorizar  a  solução 
mais  adequada  para  eliminar  o  risco  geotécnico  e 
minimizar os impactos, possibilitando a recuperação da 
qualidade ambiental dessas áreas;

VI - a garantia, nos programas habitacionais, de parcerias 
com  órgãos  de  governo,  organizações  não-
governamentais e a iniciativa privada, visando à produção 
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de  HIS  e  de  HMP,  integrando  ações  conjuntas  de 
proteção ao meio ambiente e de educação ambiental, de 
modo  a  assegurar  a  preservação  das  áreas  de 
mananciais e a não-ocupação das áreas de risco e dos 
espaços destinados a bens de uso comum da população;

VII  -  o  estímulo  às  alternativas  de  associação  ou 
cooperação  entre  moradores  para  a  efetivação  de 
programas  habitacionais,  incentivando  as  cooperativas 
habitacionais, a participação social e a autogestão como 
controle social sobre o processo produtivo e medida para 
o  barateamento  dos  custos  habitacionais  e  de  infra-
estrutura;

VIII -  a promoção em parceria com entidades de classe 
ações  que  visem  assessoria  e  supervisão  técnica, 
jurídica,  ambiental,  social  e  urbanística  gratuita  a 
indivíduos, entidades, grupos comunitários e movimentos 
na área de habitação de interesse social, no sentido de 
se promover a inclusão social;

IX -  formulação de programas específicos para as áreas 
ocupadas  por  população  de  baixa  renda,  visando  à 
regularização  fundiária  sustentável  e  critérios  especiais 
de urbanização, priorizando-se a qualidade de vida.

Art.  113.  A política habitacional  e o controle de uso e 
ocupação do solo urbano deverão ser realizados de forma a estimular a composição 
de uso do solo diferenciado e a conjugação de projetos destinados a diferentes faixas 
de renda,  como forma de se evitar  a demanda por deslocamentos e os riscos de 
formação de áreas de exclusão social.

§ 1º.  Na ZUM-DA não será cobrada a outorga onerosa 
para a construção de HIS ou de HMP que ultrapassar o coeficiente de aproveitamento 
básico, desde que assegurado que esta parcela se destina a essas modalidades de 
atendimento habitacional.

§ 2º. Os empreendimentos de construção, envolvendo ou 
não  o  parcelamento  do  solo,  a  serem  implementados  na  Zona  de  Uso  Misto  de 
Densidade  Alta,  em  terrenos  com  área  superior  a  10.000  m²  (dez  mil  metros 
quadrados), deverão reservar pelo menos:

1. 10% (dez por cento) da área para a construção de HIS 
a serem comercializados pelo empreendedor;

2. 20% (vinte por cento) da área nos casos de construção 
destinada a HMP;

3.  a  doação  de  área,  prevista  nos  itens  1  e  2  deste 
parágrafo, poderá ocorrer em outro local ou através de 
contrapartida  financeira,  com  valor  equivalente  ao  das 
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áreas em questão, a ser paga para o Fundo Municipal de 
Habitação,  que  definirá  as  regras  para  sua 
operacionalização.

§  3º.  Nos  empreendimentos  habitacionais  a  serem 
implementados  em  Zonas  Especiais  de  Interesse  Social  será  estimulado  o 
desmembramento ou desdobro, de forma a facilitar a comercialização de uma parcela 
da área, que não deve ultrapassar 40% (quarenta por cento)  do total,  para outras 
faixas de renda e para outras modalidades de uso do solo.

§ 4º. Nos empreendimentos que envolvem parcelamento 
do solo será feita pelo empreendedor uma doação ao Poder Executivo municipal de 
5% (cinco  por  cento)  do  total  da  gleba,  na  forma  de  lotes,  para  atendimento  de 
demanda de HIS.

1. fica dispensada essa doação nos casos previstos no § 
2º deste artigo;

2.  a doação de áreas prevista nesse parágrafo poderá 
ocorrer  em  outro  local  ou  através  de  contrapartida 
financeira,  com  valor  equivalente  ao  das  áreas  em 
questão,  a  ser  paga  para  o  Fundo  Municipal  de 
Habitação,  que  definirá  as  regras  para  sua 
operacionalização.

Art.  114.  O  Plano  Municipal  de  Habitação  terá  como 
objetivos:

I - assegurar o direito à moradia digna como direito social, 
conforme expresso no artigo 6o da Constituição Federal;

II  -  articular a política de HIS, com as políticas sociais, 
visando  ampliar  a  inclusão  social  das  famílias 
beneficiadas;

III - promover o uso habitacional nas áreas consolidadas 
e  dotadas  de  infra-estrutura,  utilizando,  entre  outros 
recursos,  os  instrumentos  constantes  do  Estatuto  da 
Cidade;

IV  -  promover  a  requalificação  urbanística  e  a 
regularização  fundiária  sustentável  dos  assentamentos 
precários  existentes  ocupados  por  população  de  baixa 
renda;

V  -  coibir  novas  ocupações  por  assentamentos 
habitacionais  inadequados  nas  áreas  de  preservação 
ambiental  e  de  mananciais,  nas  áreas  de  risco,  nas 
remanescentes de desapropriação,  nas  de uso comum 
do  povo,  oferecendo-se  alternativas  habitacionais  em 
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locais  apropriados,  e  a  destinação  adequada  a  essas 
áreas;

VI  -  propiciar  a  participação  da  sociedade  civil  na 
definição das ações e prioridades e no controle social da 
política habitacional;

VII -  procurar atingir a gestão plena municipal quanto à 
aprovação e licenciamento de empreendimentos;

VIII  -  implementar  e  operacionalizar  um  programa  de 
melhoria das habitações existentes.

Art.  115.  O  Plano  Municipal  de  Habitação  deverá 
explicitar as regras e condições para a constituição de Consórcio Imobiliário, conforme 
definido no artigo 61 desta Lei Complementar, na Zona de Uso Misto de Densidade 
Alta,  na  perspectiva  da constituição de parcerias  que viabilizem a implantação de 
obras de infra-estrutura por parte da municipalidade, recebendo como contrapartida 
lotes para a produção de HIS.

Seção II - Da Política do Meio Ambiente e Saneamento Ambiental

Art.  116.  O  Poder  Executivo  deverá  elaborar  o  Plano 
Municipal  de  Gestão  do  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos  Naturais,  conforme  as 
diretrizes fixadas nesta Lei e deverá contemplar programas e projetos que permitam:

I -  a melhoria da água que abastece o Município, com o 
avanço  na  categoria  de  classificação  da  qualidade  da 
água  de  todos  os  ribeirões,  córregos  e  linhas  de 
drenagem que alimentam a Represa de Taiaçupeba;

II  -  o  estímulo  à  manutenção  do  uso  agrícola  e  à 
preservação das áreas de matas através da criação de 
elementos  indutores  para  manutenção  da  viabilidade  e 
lucratividade  da  atividade  agrícola  e  para  o 
compartilhamento de custos de manutenção das áreas de 
matas e de vegetação de grande porte;

III - a ampliação da área arborizada na área urbana e na 
área rural através do plantio e manutenção da vegetação 
arbórea  em  ruas,  lotes,  fundos  de  vale  de  áreas 
intensamente urbanizadas, nas bordas da represa e junto 
aos córregos e ribeirões situados em áreas ainda pouco 
urbanizadas;

IV  -  a  ampliação  do  uso  dos  resíduos  orgânicos  e 
resíduos da construção civil, como parte de um programa 
de gestão integrada dos resíduos sólidos;
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V - a recuperação progressiva das condições ambientais 
das  APP,  prevendo-se  medidas  de  manutenção  ou 
recuperação da vegetação ciliar nas áreas ainda pouco 
afetadas pelos processos de urbanização e iniciativas de 
qualificação  ambiental,  ações  mitigadoras  e 
compensatórias nas áreas já afetadas pela urbanização.

Art. 117. São princípios que norteiam a política ambiental 
do Município:

I - a função social da propriedade;

II  -  a abordagem interdisciplinar  no trato das  questões 
ambientais;

III  -  a  compatibilização  entre  as  políticas  setoriais  e 
demais ações;

IV  -  a  participação  da  população  no  processo  de 
elaboração das diretrizes e programas ambientais;

V - o entendimento da paisagem urbana e dos elementos 
naturais  como  referências  para  a  estruturação  do 
território;

VI -  o estabelecimento de diretrizes específicas para o 
gerenciamento  dos  recursos  hídricos  do  Município, 
através  de  uma  política  complementar  às  políticas 
nacional e estadual de recursos hídricos e de planos de 
uso e ocupação das bacias hidrográficas;

VII -  a valorização da educação ambiental formal e não 
formal.

Art. 118. São objetivos da política ambiental:

I - conservar e proteger o patrimônio natural e construído;

II -  priorizar ações de fiscalização e de recuperação das 
áreas ambientalmente protegidas do Município, tais como 
Áreas de Proteção dos Mananciais – APM, APA e APP;

III  -  promover gestão junto ao Sub-Comitê da Bacia do 
Alto  Tietê  –  Cabeceiras  para  elaboração  do  Plano  de 
Desenvolvimento  de Proteção Ambiental  –  PDPA e de 
leis  específicas  para  cada  Área  de  Proteção  e 
Recuperação dos  Mananciais  –  APRM,  implementando 
políticas públicas integradas, com âmbito de abrangência 
local e regional, conforme legislação estadual pertinente;
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IV  -  promover  gestão  junto  ao  Governo  Estadual  na 
implementação da Agência de Bacia regional;

V -  articular e integralizar ações e atividades ambientais 
intermunicipais,  favorecendo  convênios  e  outros 
instrumentos de cooperação;

VI - fomentar parcerias entre o poder público e a iniciativa 
privada viabilizando programas e projetos ambientais;

VII - proteger o patrimônio ambiental possibilitando o uso 
sustentável  dos recursos hídricos,  da flora,  da fauna e 
dos minerais;

VIII  -  promover a recuperação ambiental  e  paisagística 
dos  cursos  de  água  e  das  matas  ciliares,  bem como, 
disciplinar o manejo de recursos hídricos;

IX  -  implementar  ações  que  promovam  o  turismo  de 
forma sustentável, relacionadas às diversas modalidades 
de  lazer,  geradoras  de  renda,  apoiadas  nas 
potencialidades das áreas de preservação ambiental e da 
Represa de Taiaçupeba;

X -  estabelecer convênio com órgão ambiental estadual 
visando  estabelecer  a  competência  municipal  para  a 
aprovação de empreendimentos e atividades industriais;

XI  -  apoiar  ações  voltadas  para  a  implementação  de 
educação ambiental em caráter multidisciplinar em todos 
os níveis de educação formal e não formal;

XII - garantir ações de proteção ao solo e da manutenção 
da vegetação urbana, com vistas à melhoria dos índices 
de permeabilidade necessários à reabsorção das águas 
pluviais, à prevenção e reversão dos processos erosivos 
e à prevenção das enchentes;

XIII  -  promover a arborização nos logradouros públicos 
com espécies adequadas.

Art. 119. São ações estratégicas da política ambiental no 
Município:

I  -  a criação de uma rede de medição de qualidade da 
água  nos  principais  cursos  d´água  do  Município  e  em 
todos os ribeirões e córregos que abastecem a Represa 
de Taiçupeba;
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II - o estabelecimento de exigências para a formulação do 
contrato de concessão dos serviços de saneamento do 
Município, que deverá incluir:

a)  a  apresentação,  debate  e  divulgação  dos  planos  e 
metas de mudança de qualidade dos cursos d´água ao 
longo do tempo;

b)  o  conjunto  de  obras  e  medidas,  estruturais  e  não 
estruturais,  a  serem  implementadas  para  obtenção 
dessas metas;

c)  as definições  de integração dos  sistemas de águas 
pluviais,  esgotos  e  resíduos  sólidos,  e  as  ações  de 
caráter regional para obtenção das metas propostas;

d) o detalhamento dos programas de educação ambiental 
e de ampliação da vegetação ciliar, que ficará a cargo da 
concessionária, e as propostas para equacionamento do 
tratamento  e  disposição  de  esgotos  do  bairro  de 
Palmeiras;

III - a criação de um entreposto comercial para facilitar a 
comercialização da produção agrícola;

IV - a criação de uma pequena central de compostagem 
de orgânicos, para podas, resíduos do entreposto e lixo 
orgânico das áreas onde já existe separação de resíduos 
consolidada,  e  a  implementação  dos  meios  que 
possibilitem a distribuição de composto orgânico para os 
agricultores do Município;

V - a implementação de um programa de formação para 
melhoria da produtividade agrícola e agregação de valor 
à produção, mediante agricultura orgânica, componentes 
pré-lavados  e  a  produção  de  alimentos  a  partir  de 
transformações de produtos básicos;

VI  -  a  aquisição  de  áreas  de  mata  através  da 
transferência de potencial construtivo para a Zona de Uso 
Misto de Densidade Alta;

VII -  formulação de um programa de gestão consorciada 
(poder  público  e  grandes  indústrias)  das  áreas  de 
preservação,  prevendo-se  inclusive  a  possibilidade  de 
concessão de uso, vinculada a plano de manejo;

VIII  -  a  implementação  de  um  projeto  de  cooperação 
entre a Prefeitura Municipal e associações de produtores 
agrícolas de Suzano, na perspectiva do fornecimento de 
produtos para a merenda escolar nas escolas públicas;
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IX  -  a  implementação  de  um  projeto  de  educação 
ambiental  associado  à  rede  pública  de  escolas  na 
perspectiva de distribuição de mudas de árvores frutíferas 
para plantio nos lotes;

X - o detalhamento de projeto de estímulo à manutenção 
e ampliação das áreas de vegetação arbórea em APP e 
terrenos  remanescentes,  incluindo  a  exigência  como 
medida compensatória em processos de regularização e 
termos de ajuste de conduta;

XI - a implementação de um programa de uso racional da 
água sob coordenação da municipalidade;

XII - a articulação de ações reguladoras junto aos órgãos 
ambientais competentes visando a recuperação de áreas 
degradadas;

XIII  -  a  promoção  de  iniciativas  em  conjunto  com  a 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de 
São Paulo visando ao uso e a manipulação adequados 
de  agrotóxicos  ou  fertilizantes,  para  fins  de  se  evitar 
danos ambientais;

XIV - o controle das ações de recapeamento do solo e os 
movimentos de terra, de forma a evitar o assoreamento 
dos cursos d’água e o aumento de áreas degradadas;

XV  -  a  elaboração  de  programas  e  planos  setoriais 
estratégicos,  utilizando-os  preferencialmente  para 
recuperação de áreas degradadas, de criação de áreas 
verdes e de educação ambiental;

XVI - a promoção de ação integrada em conjunto com a 
Defesa Civil na recuperação das áreas de encostas, com 
seu capeamento vegetal visando sua estabilização;

XVII  -  a promoção de mecanismos de reassentamento 
das  famílias  das  áreas  ocupadas  irregularmente  em 
áreas  ambientalmente  protegidas  com  restrição  à 
ocupação, bem como, nas áreas de encostas;

XVIII -  a articulação de ações em parceria com órgãos 
estaduais  ambientais,  empreendedores  e 
compromissários  de  lotes,  para  regularização  de 
empreendimentos  localizados  na  Área  de  Proteção  de 
Mananciais, na forma da legislação estadual;

XIX - estabelecer programa de fiscalização ambiental que 
deverá  voltar-se  privilegiadamente  para  as  ações  de 
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parcelamentos  irregulares,  depósitos  irregulares  de 
resíduos  sólidos  e  entulhos,  extrativismo  e  mineração 
irregulares  e  desmatamentos,  devendo  ter  caráter 
educativo, preventivo e punitivo;

XX - a preparação de um plano integrado de manejo dos 
resíduos sólidos, no âmbito do Plano Municipal Setorial 
de Gestão do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, 
que preveja a ampliação da reciclagem e a possibilidade 
de aproveitamento de parte dos resíduos na geração de 
energia;

XXI  -  a  ampliação  e  consolidação  do  trabalho  de 
educação ambiental voltado para a separação do lixo em 
áreas  de  alcance  da  instalação  de  central  de 
compostagem, prevista no inciso IV deste artigo;

XXII -  a montagem de usina de reciclagem de resíduos 
da  construção,  associada  à  implementação  de  um 
programa  de  calçamento  de  passeios  públicos  para 
pedestres;

XXIII  -  a  preparação  de  Plano  de  Manejo  das  Águas 
Pluviais, no âmbito do Plano Municipal Setorial de Gestão 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, que preveja 
inclusive  a  limitação de acréscimo das vazões de pico 
associadas às novas obras de urbanização no Município.

Parágrafo único. Na hipótese que trata o inciso X deste 
artigo,  será  autorizada  a  transferência  do  potencial  construtivo  da  parcela 
correspondente à APP, sendo que o detalhamento de programa de iniciativas dirigidas 
à manutenção e recuperação da vegetação nas APP deverá se constituir em exigência 
contratual para concessão dos serviços de saneamento.

Art. 120. A exploração mineral no Município fica sujeita a 
legislação especifica e condicionada a elaboração do EIA e do EIV, às expensas do 
interessado, e da sua aprovação pelo órgão competente, levando-se em conta que:

I - aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a 
recuperar  o  meio  ambiente  degradado,  de acordo com 
solução técnica exigida pelo órgão público competente, 
na forma da lei;

II  -  as  operações  minerarias  devem  priorizar  o 
desenvolvimento econômico, ambiental e social de forma 
sustentável;

III - os interesses federal e regional deverão harmonizar-
se com os interesses municipais quando da aprovação 
das operações minerárias.
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Capítulo IV – Da Mobilidade Urbana e do Transporte

Art.  121.  O  Poder  Executivo  deverá  elaborar  o  Plano 
Municipal de Mobilidade Urbana e do Transporte de acordo com as diretrizes fixadas 
nesta Lei Complementar.

Art.  122.  São  objetivos  da  Política  Municipal  da 
Mobilidade Urbana e do Transporte:

I -  implementar a mobilidade e a acessibilidade urbanas 
compatíveis com o meio ambiente natural e construído, 
respeitando as funções sociais da cidade;

II -  assegurar a mobilidade e acessibilidade universal do 
cidadão,  priorizando  o  transporte  coletivo  sobre  o 
transporte  individual,  melhorando  principalmente  a 
acessibilidade de grupos específicos como a população 
de baixa renda, os idosos, as crianças e os portadores de 
necessidades  especiais,  aos  locais  de  residência,  de 
emprego, de serviços e de equipamentos de lazer;

III - promover a redução da poluição atmosférica e sonora 
e a redução do tráfego de veículos, com o objetivo de 
melhorar a qualidade de vida da população do Município;

IV  -  melhorar  a  qualidade  do  transporte  coletivo, 
proporcionando  maior  segurança  e  conforto  aos 
deslocamentos;

V  -  reduzir  as  distâncias  a  percorrer,  dos  tempos  de 
viagem,  dos custos operacionais,  das necessidades de 
deslocamento,  do  consumo  energético  e  do  impacto 
ambiental;

VI - garantir o abastecimento, a distribuição de bens e o 
escoamento da produção do Município, desenvolvendo-
se  sistema  de  movimentação  e  armazenamento  de 
cargas,  de  modo  a  reduzir  seus  impactos  sobre  a 
circulação de pessoas e o meio ambiente;

VII -  garantir e melhorar a ligação regional do Município, 
integrando-o  com  os  demais  municípios  da  Região 
Metropolitana de São Paulo;

VIII  -  assegurar  que  sejam  realizadas  pesquisas 
periódicas  sobre  a  opinião  dos  usuários  sobre  a 
qualidade do sistema de transporte;

IX  -  garantir  a  gestão  democrática  e  participativa  no 
âmbito do Conselho Municipal de Transporte – CMT.
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Art.  123.  A  Política  de  Mobilidade  Urbana  e  do 
Transporte deverá adotar as seguintes ações estratégicas:

I  -  qualificar  a  circulação  e  o  transporte  urbano, 
proporcionando os deslocamentos na cidade e atendendo 
às distintas necessidades da população;

II - promover um modelo de circulação que compatibilize 
a movimentação das pessoas e dos veículos, priorizando 
o transporte coletivo, as bicicletas e os pedestres;

III  -  implantar  o  Sistema  Integrado  Municipal  de 
Transporte Público Coletivo – SIM, integrando o sistema 
municipal  de  ônibus,  reorganizado  e  racionalizado, 
através do bilhete único e com bilhetagem eletrônica em 
toda a rede de transporte coletivo, de forma a permitir a 
implantação de uma política de integração tarifária justa 
para o usuário e eficiente para o Sistema;

IV  -  implantar  os  terminais  urbanos  e  rodoviários, 
promovendo  a  integração  entre  estes  e  os  demais 
sistemas de transporte, estimulando a multimodalidade;

V -  elaborar Plano Cicloviário e implementar sistema de 
circulação por ciclovias, integrando os bairros, existentes 
ou a serem implementados, ao centro do Município;

VI  -  elaborar  estudo  de  capacidade  viária  e  Plano  de 
Sistema Viário, contendo a implementação de melhorias 
na  malha  viária,  visando  principalmente  à  estruturação 
dos  bairros  de  urbanização  incompleta  e  as  ligações 
intramunicipais;

VII  -  promover  a  requalificação  do  espaço  viário, 
considerando-se  o  seu  potencial  como  local  de 
convivência harmônica entre seus usuários e habitantes 
da  cidade,  valorizando-se  os  locais  das  intervenções, 
sobretudo o patrimônio cultural, arquitetônico e natural da 
região;

VIII - regulamentar a circulação de carga e do transporte 
intermunicipal no meio urbano;

IX  -  reduzir  o  tráfego  de  carga  na  área  central  do 
Município através da construção de anéis viários e vias 
de ligação perimetrais;

X  -  promover  mecanismos  de  travessia  da  faixa 
ferroviária  e  a  acessibilidade aos  terminais,  através  de 

Página 64/74



passarela  ou  túnel,  visando  a  proporcionar  maior 
segurança aos transeuntes e usuários do sistema;

XI -  priorizar  as medidas de sinalização qualificada,  de 
fluidez e segurança do tráfego e nas ações e obras do 
sistema viário;

XII - promover gestão junto ao Governo Estadual visando 
a  implantação  da  extensão  do  Expresso  Leste  pela 
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM;

XIII  -  promover  gestão  junto  às  instâncias  regionais  e 
estaduais visando a melhoria das ligações regionais e a 
multimodalidade dos transportes.

TÍTULO VII - DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Capítulo I - Das Diretrizes Gerais

Art.  124.  O  Município  de  Suzano  deve  assegurar  um 
processo  de  planejamento  permanente,  descentralizado  e  participativo,  como 
instrumento  de democratização  da gestão da cidade,  de estruturação da ação do 
Poder  Executivo  municipal,  de  orientação  da  ação  dos  particulares,  mediante  as 
seguintes ações:

I - revisar o Plano Diretor Participativo no máximo a cada 
10 (dez) anos, garantindo a participação popular;

II - manter atualizadas as informações municipais;

III  -  elaborar,  desenvolver  e  compatibilizar  planos  e 
programas  que  envolvam  a  participação  conjunta  de 
órgãos,  empresas  e  autarquias  da  administração 
municipal e de outros níveis de governo;

IV  -  coordenar  a  elaboração  das  leis  orçamentárias 
compatibilizando os planos, programas e ações com os 
objetivos do Plano Diretor Participativo;

V - realizar o Fórum de Desenvolvimento Urbano visando 
a avaliar  a condução e os impactos da implementação 
das  normas  contidas  nesta  Lei  Complementar  e  nas 
demais leis urbanísticas vigentes;

VI  -  realizar  a  Conferência  Municipal  da  Cidade  que 
deverá ocorrer, no mínimo, a cada quatro anos, devendo 
ser assegurada a ampla participação popular.
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Capítulo II - Do Conselho Municipal de Política Urbana – CONCIDADE

Art.  125.  Fica criado o Conselho Municipal  de Política 
Urbana – CONCIDADE, com as seguintes atribuições:

I  -  propor  e  definir  as  diretrizes gerais  e fundamentais 
para  a  política  urbana  municipal,  sob  todas  as  formas 
possíveis,  buscando  a  cooperação  de  entidades 
estaduais,  federais  e  nãogovernamentais  do  setor  e 
especialmente por  intermédio da Conferência Municipal 
da Cidade, a ser realizada em intervalo quadrienal;

II  -  participar da elaboração do plano de aplicação dos 
recursos  do  Fundo  Municipal  de  Política  Urbana,  nos 
termos desta Lei Complementar e da regulamentação;

III  -  possibilitar  ampla  informação  à  população  sobre 
temas e questões atinentes à política urbana municipal;

IV - articular-se com as demais instâncias de participação 
popular  do Município,  especialmente com os conselhos 
municipais de habitação, meio ambiente e transportes, e 
realizar  o intercâmbio com os demais órgãos oficiais e 
entidades não-governamentais voltadas para a defesa do 
direito  à  cidade,  seja  no  âmbito  regional,  estadual  ou 
nacional;

V - elaborar o seu Regimento Interno;

VI - deliberar acerca dos demais assuntos que lhes forem 
atribuídos por legislação própria;

VII - fiscalizar a aplicação das normas contidas nesta Lei 
Complementar, na de Parcelamento, Ocupação e Uso do 
Solo  e  na  legislação urbanística  suplementar,  podendo 
sugerir  ao  Poder  Executivo  municipal  a  alteração  de 
dispositivos  vigentes,  bem  como  a  criação  de  novos 
instrumentos de gestão da política urbana;

VIII  -  opinar  sobre  a  compatibilidade das propostas  de 
obras  contidas  nos  planos  setoriais,  dos  planos 
plurianuais e nos orçamentos anuais.

§  1º.  O  CONCIDADE  é  órgão  colegiado,  de  natureza 
permanente  e  de  caráter  deliberativo,  consultivo  e  fiscalizador  das  atividades 
desenvolvidas no âmbito da política urbana municipal.

§  2º.  O  CONCIDADE  será  presidido  pelo  Secretário 
Municipal de Política Urbana.
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§  3º.  O  CONCIDADE  deve  reunir-se  bimestralmente, 
salvo decisão fundamentada em contrário, nos termos do Regimento Interno.

Art. 126.  O CONCIDADE será composto por 23 (vinte e 
três) membros efetivos, além dos seus respectivos suplentes, da seguinte forma:

I -  8 (oito) representantes do Poder Executivo municipal, 
assim distribuídos:

a)  1  (um)  representante  da  Secretaria  Municipal  de 
Governo – SMG;

b)  1  (um)  representante  da  Secretaria  Municipal  dos 
Negócios Jurídicos – SMNJ;

c) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Infra-
Estrutura e Obras – SMIEO;

d)  1  (um)  representante  da  Secretaria  Municipal  de 
Finanças – SMF;

e)  3  (três)  representantes  da  Secretaria  Municipal  de 
Política Urbana – SMPU;

f)  1  (um)  representante  da  Secretaria  Municipal  de 
Planejamento e Gestão – SMPG;

II  -  12  (doze)  representantes  da  sociedade  civil, 
originários dos segmentos que atuam na defesa do direito 
à cidade, assim distribuídos:

a)  6  (seis)  representantes  das  associações  de 
moradores, escolhidas através de processo que assegure 
a  igualdade  de  condições  de  participação  entre  os 
interessados;

b)  2  (dois)  representantes  das  associações  de 
profissionais que atuam na área;

c)  1  (um)  representante  da  Ordem dos  Advogados  do 
Brasil – OAB, subseção Suzano;

d) 1 (um) representante do setor empresarial;

e)  1  (um)  representante  de  sindicato  de  trabalhadores 
que atue na área;

f) 1 (um) representante dos produtores rurais, oriundo de 
associação representativa do setor.
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Art.  127.  Os integrantes  do  CONCIDADE oriundos  da 
sociedade civil terão mandato de 2 (dois) anos, sendo admissível a recondução.

Art.  128.  O  exercício  das  funções  próprias  dos 
integrantes do CONCIDADE será gratuito e considerado como prestação de serviço 
relevante ao Município.

Parágrafo  único.  As  despesas  com  deslocamentos, 
alimentação, material de apoio e o que mais se referir ao exercício das atividades de 
integrantes do CONCIDADE poderão ser custeados com recursos orçamentários da 
municipalidade, na forma da legislação vigente.

Art.  129.  As  deliberações  do  CONCIDADE  serão 
veiculadas através de resoluções.

Capítulo III - Do Fundo Municipal de Política Urbana

Art.  130.  Fica  criado  o  Fundo  Municipal  de  Política 
Urbana,  órgão  de  natureza  contábil,  responsável  pela  centralização  de  recursos 
oriundos  da  aplicação  dos  instrumentos  previstos  neste  Plano  e  na  legislação 
suplementar.

§ 1º. Constituirão receitas do Fundo Municipal de Política 
Urbana:

1. as dotações consignadas no orçamento municipal;

2.  as  transferências  de  recursos  estaduais  e  federais 
voltados a implementação de instrumentos urbanísticos 
previstos  nos  capítulos  I  e  II  do  Título  V  desta  Lei 
Complementar;

3. os recursos monetários, oferecidos como contrapartida 
do  interessado,  resultantes  da  implementação  dos 
instrumentos  urbanísticos  previstos  nesta  Lei 
Complementar;

4.  as  contribuições,  donativos  e  legados  de  pessoas 
físicas ou jurídicas, de direito público ou privado;

5. as receitas decorrentes de aplicações financeiras, bem 
como todas  as  demais  geradas  pela  administração  do 
fundo instituído por esta Lei.

§ 2º.  Todos os recursos previstos na forma deste artigo 
deverão ser depositados, exclusivamente, em conta bancária especial, vinculada ao 
Fundo  Municipal  de  Política  Urbana,  bem  como  contabilizados  como  receita 
orçamentária, com alocação ao referido fundo através de dotações consignadas na lei 
própria  ou através de créditos adicionais,  obedecendo a sua aplicação às normas 
gerais de direito financeiro.
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§  3º.  A  escrituração  contábil  do  Fundo  Municipal  de 
Política  Urbana  será  feita  pela  Secretaria  Municipal  de  Planejamento  e  Gestão 
Orçamentária,  que  emitirá  relatórios  mensais  de  gestão,  inclusive  dos  custos  dos 
serviços.

Art.  131.  Os recursos  do  Fundo  Municipal  de  Política 
Urbana serão utilizados para:

I -  formulação de estudos, planos, projetos e programas 
voltados à implementação dos instrumentos urbanísticos 
previstos nesta Lei Complementar;

II - avaliação da Política Urbana do Município;

III  -  apoio  a  organização  comunitária,  capacitação  dos 
conselheiros, lideranças populares;

IV - realização de conferencias, congressos, encontros e 
cursos;

V  -  demais  ações  decorrentes  da  aplicação  desta  Lei 
Complementar.

Capítulo IV - Da Gestão Democrática e da Participação Popular

Art.  132.  A  gestão  democrática  e  participativa  do 
processo de planejamento é coordenada pelo Poder Executivo municipal, que deverá 
observar os seguintes princípios:

I - planejamento e gestão democráticos das questões de 
interesse coletivo;

II  -  acompanhamento  pelos  respectivos  conselhos 
municipais dos processos de planejamento participativo, 
inclusive da elaboração das peças orçamentárias;

III - criação de mecanismos que permitam a participação 
da população no sistema de planejamento e gestão;

IV -  criação de unidades de planejamento com estrutura 
de  gestão  local  e  instâncias  de  discussões  da  política 
urbana, de modo a assegurar a participação democrática 
da população;

V - realização permanente de discussões sobre a política 
de  desenvolvimento  urbano,  de  modo  a  constituir 
processo de planejamento participativo;
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VI  -  participação  articulada,  no  processo  de 
planejamento,  entre  o CONCIDADE,  o órgão municipal 
responsável  pelo  planejamento  urbano  e  demais 
conselhos municipais.

Art. 133. A participação popular é o principal instrumento 
da gestão democrática da cidade e deve ser assegurada por todos os mecanismos 
constitucionais e legais, em especial, as audiências públicas, plebiscitos, referendos 
populares e iniciativas populares de Projetos de Lei.

Capítulo V – Do Sistema de Informações Municipal

Art.  134.  Fica  criado  o  Sistema  de  Informações  do 
Município de Suzano – SIMS, como uma unidade funcional-administrativa de gestão 
da  informação  do  sistema  de  planejamento  que  será  constituído  por  informações 
sociais,  culturais,  econômicas,  financeiras,  patrimoniais,  administrativas,  físico-
territoriais,  cartográficas,  geológicas,  ambientais,  imobiliárias  e  outras  de  relevante 
interesse para o  Município,  georeferenciadas e dispostas  em meio  digital,  com os 
seguintes objetivos:

I -  assegurar a divulgação periódica de dados por meio 
da mídia mais adequada a esse objetivo;

II  -  garantir  a  privacidade  e  o  sigilo  de  dados  e 
informações,  quando  necessários  à  proteção  da 
intimidade de pessoas e instituições;

III - elaborar estudos específicos visando a construção de 
indicadores  para  monitoramento  dos  serviços  públicos, 
infra-estrutura  instalada  e  demais  temas  pertinentes  a 
serem  periodicamente  aferidos  e  divulgados  a  toda  a 
população e,  em especial,  ao  CONCIDADE,  conselhos 
setoriais  e  as  instâncias  de  participação  e  de 
representação regional.

Art.  135.  O Poder Público Municipal  garantirá  a ampla 
divulgação  dos  documentos  e  informações  produzidos  no  processo  de  revisão, 
aperfeiçoamento e implementação do Plano Diretor Participativo e dos demais planos, 
programas e projetos setoriais de interesse regional e local.

§ 1º.  Deverá ser disponibilizada a qualquer munícipe a 
possibilidade de requisitar os documentos e informações relacionadas ao às iniciativas 
previstas no caput deste artigo, assegurado por meio de petição simples;

§  2º.  A  Administração  reserva-se  o  direito  de 
ressarcimento dos custos referentes à reprodução do material requisitado.

Art.  136.  O  Sistema  de  Informações  Municipais  de 
Suzano – SIMS deverá ser organizado de maneira a prever os seguintes componentes 
básicos:
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I  -  Sistema Integrado de Manutenção e Atualização da 
Base de Dados;

II  -  Sistema  de  Indicadores  da  Capacidade  Urbana  e 
Ambiental;

III - Atlas Ambiental Urbano.

Art.  137.  O  Sistema  Integrado  de  Manutenção  e 
Atualização da Base de Dados será estruturado como unidade organizacional de apoio 
à gestão da Administração Municipal, responsável pela parametrização e integração 
dos dados de interesse estratégico a serem prioritariamente utilizados pelos órgãos e 
secretarias  responsáveis  pelo  planejamento  estratégico  da  Administração  e,  em 
especial, pela Secretaria Municipal de Política Urbana, de acordo com os seguintes 
aspectos:

I - a gestão dos dados de interesse estratégico deverá se 
dar  de  modo  integrado  à  dos  dados  de  natureza 
administrativa e tributária do Município;

II  -  os  sistemas  de  administração  e  controle  deverão 
prever rotinas para a manutenção atualizada da base de 
dados  destinada  ao  planejamento  estratégico  da 
Administração;

III - os sistemas de administração e controle destinados à 
gestão das ações sociais deverão ser reorganizados de 
maneira a constituir o Cadastro Único do Cidadão;

IV - a identificação do cidadão ou do contribuinte, pessoa 
física ou jurídica, conforme inciso III deste artigo, deverá 
ser realizada de maneira a guardar relação com a sua 
localização  no  território,  devendo  ser  desenvolvidos 
estudos que garantam a melhor forma de ser assegura a 
referida identificação;

V  -  todas  as  unidades  territoriais  de  planejamento  e 
gestão  a  cargo  da  Administração  direta,  indireta  ou 
fundacional,  concessionárias  de  serviços  e  demais 
repartições  públicas  deverão  atender  uma  organização 
espacial articulada e modelada em função de unidades 
geográficas;

VI -  para a definição das unidades geográficas de que 
trata  o  inciso  V  deste  artigo  deverão  ser  realizados 
estudos  específicos  visando  a  sua  definição  e 
compatibilização de maneira a assegurar simplificação e 
funcionalidade  ao  sistema  e  a  integração  das 
informações  existentes,  definição  essa  que  deverá  ser 
realizada de forma compatível com a atual disposição das 
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unidades e regiões censitárias do Instituto Brasileiro de 
Geografia  e  Estatística  –  IBGE,  devendo  ainda  prever 
eventuais  rearranjos  na  forma  de  agregações  ou 
desagregações;

VII  -  a  delimitação  dos  bairros  e  demais  unidades  de 
planejamento  e  ação  a  serem  criadas,  com  especial 
atenção  às  que  estabeleçam  a  descentralização 
administrativa  e  financeira  da  Administração  municipal, 
deverão atender a articulação objeto do inciso VI deste 
artigo.

Art.  138.  O  Sistema  de  Indicadores  de  Capacidade 
Urbana  e  Ambiental  será  estruturado  como  unidade  informacional  de  apoio  ao 
planejamento estratégico visando estabelecer a qualificação das ações realizadas por 
secretarias  e  órgãos  da  Administração  municipal  de  maneira  a  dotar  de  maior 
transparência  as  proposições  e  ações  resultantes  do  sistema  de  planejamento 
municipal em suas diversas instâncias de consulta e deliberação.

§ 1º. Os estudos referentes à construção dos indicadores 
de  capacidade  deverão  privilegiar  elementos  representativos  do  desenvolvimento 
urbano e ambiental,  além de monitoramento dos serviços públicos e infra-estrutura 
instalada.

§ 2º. Os indicadores produzidos deverão ser organizados 
de forma compatível com a menor escala agregada de informação correspondente às 
unidades geográficas elementares.

Art.  139.  O  Atlas  Ambiental  Urbano  do  Município  de 
Suzano  será  constituído  como  unidade  informacional  destinada  ao  inventário, 
diagnóstico, gestão e educação ambiental do Município e produzido sob a supervisão 
da  SMPU  e  demais  instâncias  responsáveis  pelo  planejamento  estratégico  da 
Administração.

§ 1º. Será da competência do Altas Ambiental Urbano:

1.  divulgar  e  difundir  as  informações  destinadas  à 
organização  do  planejamento  municipal  de  maneira  a 
incentivar  a  utilização  de  procedimentos  racionais  de 
produção de dados e informações;

2.  garantir  o  amplo  acesso  às  informações produzidas 
pelo  sistema  de  planejamento  municipal  com  especial 
atenção  ao  Plano  Diretor  Participativo  e  suas  futuras 
revisões; aos planos, programas e projetos setoriais de 
interesse regional e local.

§ 2º.  Deverão ser realizados estudos específicos com o 
objetivo  de  assegurar  a  periodicidade  e  formas  de  divulgação  das  versões  desse 
produto que deverá, preferencialmente, ter periodicidade anual e ser disponibilizado 
em meio eletrônico através das página oficiais do Poder Público municipal.
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TÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.  140.  A  execução  do  desenvolvimento  da  política 
urbana  no  Município  dar-se-á  na  forma  desta  Lei  Complementar,  devendo  ser 
complementada  pelas  demais  leis  urbanísticas  que  deverão  ser  revistas  para 
adequação ao disposto neste Plano Diretor Participativo, em especial:

I  -  Lei  de  Parcelamento,  Uso  e  Ocupação  do  Solo, 
observado  o  disposto  no  artigo  141  desta  Lei 
Complementar;

II - Lei Ambiental Municipal;

III - Código de Edificações;

IV - Planos Setoriais.

Parágrafo único.  A revisão das leis urbanísticas e dos 
planos  setoriais  complementares  ao  Plano  Diretor  Participativo  deverá  observar  o 
processo  democrático  de  participação  popular,  assegurada  principalmente  pela 
realização  de  audiências  públicas,  conferências  municipais  e  a  participação  dos 
conselhos setoriais.

Art.  141.  O  Poder  Executivo  municipal  deverá 
encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 6 (seis) meses a partir da promulgação 
desta Lei Complementar, projeto de lei com a revisão da legislação de Parcelamento, 
Uso e Ocupação do Solo.

Art. 142. São partes integrantes desta Lei Complementar, 
os seguintes anexos:

I - ANEXO 01 – Mapa da Macrozona;

II - ANEXO 02 – Mapa do Zoneamento;

III - ANEXO 03 – Quadro 01 – Parâmetros Zonais;

IV - ANEXO 04 – Mapa Zonas Especiais;

V - ANEXO 05 – Quadro 02 – Parâmetros ZEIA;

VI - ANEXO 06 – Quadro 03 – Parâmetros ZEIS;

VII - ANEXO 07 – Quadro 04 – Comércio;

VIII - ANEXO 08 – Quadro 05 – Serviços;

IX - ANEXO 09 – Quadro 06 – Indústrias;
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X - ANEXO 10 – Quadro 07 – Preempção.

Art.  143.  As despesas decorrentes  da execução desta 
Lei Complementar correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art.  144.  Esta  Lei  Complementar  entra  em vigor  após 
decorridos  60  (sessenta)  dias  de  sua  publicação  oficial,  ficando  revogada  a  Lei 
Complementar Municipal nº 145, de 13 de julho de 2004.

Prefeitura Municipal de Suzano, __ de ___________ de 
2007.

MARCELO DE SOUZA CANDIDO
Prefeito Municipal

Página 74/74


