
ANEXO IX
SUBZONA DE INCENTIVO À MORADIA POPULAR - SIMP

EDIFICAÇÕES NO LOTE

Número de 
edificações

Número 
pavimentos

Altura 
máxima 

(m)

Área máxima 
unidade 

(m²)

Taxa de 
Ocupação 

(%)

Número de 
vagas p/unid. 

Afast. 
frontal 

(m)

Via de 
acesso
 (m)

até 20 unidades 4 12 80 - - - 5

mais de 20 unidades 5 - 80 80 1 - 8

LOTES URBANIZADOS
Dimensões área

(nº lotes)
Testada do lote

(m)
Área mínima

do lote 
(m²)

Nº máximo 
de lotes

Largura logradouros

Total 
(m)

Caixa de rolamento 
(m)

Extensão 
máxima

da quadra 
(m)

até 20 lotes até 8 m 80 20 5 3 150

mais de 20 lotes mais de 8 m 80 250 8 5 150

ÁREA DE PARCELAMENTO
Área total de 
parcelamento

% de área a ser doada ao 
Município 

Observações

área total
> ou = 30.000 m²

15%

10.000 < ou = área 
total < 30.000 m²

10%

área total
< 10.000 m²

3m² / lote

I - áreas em logradouros projetados e non aedificandi não podem 
ser incluídas no % da área a ser doada;
II - o Município reserva-se o direito de recusar as áreas destinadas 
pelo  requerente,  ficando  a  critério  da  Administração  Pública  a 
escolha da área a ser transferida para cada tipo de equipamento 
público comunitário;
III - a área a ser cedida ao Município deverá ter:
a)  aclividade  ou  declividade  inferior  a  dez  por  cento  em  pelo 
menos cinqüenta por cento da área total; 
b) testada mínima para logradouro público:

- de quarenta metros para parcelamentos com área total > ou = 
30.000 m², 

- de vinte metros para parcelamentos com 10.000 m² < ou = 
área total < 30.000 m²;

c) não ser atravessada por cursos d’águas, valas, córregos, riachos 
etc.
IV - nos parcelamentos com área total < 10.000 m², a área a ser 
cedida  gratuitamente  ao  Município  será  destinada  a  recreação, 
devendo ser localizada fora das vias de circulação de veículos;
V - A largura das vias de acesso incluem áreas de passeio para 
pedestres com largura mínima igual a:
- um metro até vinte unidades,
- um metro e cinqüenta centímetros para mais de vinte lotes.



ANEXO X
EDIFICAÇÕES DE PEQUENO PORTE

Uso Número 
pavimentos

Área máx. 
da unidade 

(m²)

Taxa de 
Ocupação 

(%)

Vagas /
Unidade

Larg. via 
interna

(m)

Larg, Prismas 
Ilumin. e Ventil. 

(m)

Nº máximo edif. 
não afastadas 
das divisas

residencial 3 - - - 6 1,5 -
4 80 - - 8 2,5 -

não-residencial
3 80 80 1 8 2,5 -

Observações:
I. A largura das vias de acesso deverão incluir áreas de passeio para pedestres com largura mínima igual a 

um metro e vinte centímetros.
II.  Quando utilizados exclusivamente para ventilação de banheiros, o prisma deverá ter largura mínima de 

um metro.
III. Não serão dispensados de Taxa de Ocupação, as edificações situadas em encosta com aclive ou declive 

superior a vinte por cento; em áreas em que esta exigência seja necessária para proteção ambiental, 
paisagística e cultural; e nas áreas frágeis de encosta ou baixada, quando serão analisadas pelo Órgão 
competente.
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