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Lei Complementar Nº. 0522/2020

“Dispõe sobre as regras de zoneamento, perímetro
urbano, uso e ocupação do solo de Braço do Norte e
dá outras providências”.

Eu, ROBERTO KUERTEN MARCELINO, Prefeito do Município de Braço do Norte, Santa
Catarina, no uso de minhas atribuições legais, faço saber a todos os habitantes deste Município
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:
 
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Art. 1.Esta lei é parte integrante do Plano Diretor Participativo do Município de Braço do Norte,
Estado de Santa Catarina, e qualquer alteração ou revisão desta está condicionada a ampla
divulgação e participação popular através de audiências públicas e do Conselho do Município de
Braço do Norte.
 
Art. 2.Para os efeitos desta lei, o zoneamento consiste no procedimento de divisão e
organização do território municipal em unidades espaciais de área denominadas macrozonas,
zonas e áreas de especial interesse.
§1º. Macrozonas são divisões do Município em grandes unidades territoriais, buscando
estabelecer a integração do território do Município como um todo.
§2º. Zonas são subdivisões das macrozonas em unidades territoriais contínuas, que servem
como referencial mais detalhado de suas características para a definição de parâmetros
específicos de uso e ocupação do solo.
§3º. Áreas de especial interesse são unidades territoriais que podem ser descontínuas e se
sobrepor às zonas e macrozonas, dada a existência de características que exijam tratamento
especial. As áreas de especial interesse subdividem-se em:
I - Áreas de Especial Interesse Urbanístico;
II - Áreas de Especial Interesse Ambiental.
§4º. Para os efeitos da presente Lei, constituem Áreas de Especial Interesse Urbanístico:
I - Área de Especial Interesse Cultural (AEIC);
II - Área de Especial Interesse Social (AEIS);
III - Área de Especial Interesse Econômico (AEIE);
IV - Áreas de Lazer Arborizadas;
V - Áreas para Projetos Especiais.
§5º. Para os efeitos da presente Lei, constituem Áreas de Especial Interesse Ambiental:
I - Áreas de Preservação Permanente (APP);
II - Área de Proteção Ambiental (APA);
III - Áreas de Recuperação de Passivos Ambientais;
IV - Sistema de Áreas Verdes Urbanas (SAVU).
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§6º. Novas áreas de especial interesse poderão ser criadas, desde que de acordo com o
conceito de áreas de especial interesse constante no §3º deste artigo, com as diretrizes e
objetivos estratégicos deste Plano Diretor e com a anuência do Conselho do Município de Braço
do Norte.
Parágrafo único. Os parâmetros de uso e ocupação do solo atribuídos aos trechos do sistema
viário referidos no caput serão aplicados nos lotes que tenham frente para estes mesmos
trechos.
 
Art. 3.O estabelecimento de macrozonas, zonas, áreas de especial interesse e trechos do
sistema viário, enquanto referência para a definição de regras de uso e ocupação do solo,
sempre deverá ser feito de forma coerente com as diretrizes, objetivos e estratégias definidos
neste Plano Diretor.
Parágrafo Único. As regras de uso e ocupação do solo definidas para a menor unidade espacial
prevalecerão sobre as demais unidades espaciais, conforme ordem de prioridade estabelecida
segundo a sequência dos incisos a seguir:
I -  trechos do sistema viário constantes nos mapas constantes nos anexos 4-A, 4-B e 6 da
presente Lei;
II - áreas de especial interesse;
III - zonas;
IV - macrozonas.
 
Art. 4.O zoneamento do Município de Braço do Norte se estrutura a partir da subdivisão e
organização de seu território nas seguintes macrozonas:
I - Macrozona Urbana;
II - Macrozona Rural;
Parágrafo Único. As áreas de especial interesse complementam o zoneamento do Município de
Braço do Norte, sobrepondo-se às zonas das Macrozonas Urbana e Rural.
 
SEÇÃO II
DA MACROZONA URBANA
 
Art. 5.A Macrozona Urbana subdivide-se nas seguintes zonas:
I - Zona Urbana Mista Central (ZU-MC);
II - Zona Urbana de Ocupação Prioritária-I (ZU-OP-I);
III - Zona Urbana de Ocupação Prioritária-II (ZU-OP-II);
IV - Zona Urbana em Consolidação-I (ZU-EC-I);
V - Zona Urbana em Consolidação-II (ZU-EC-II);
VI - Zona Urbana de Ocupação Controlada (ZU-OC);
VII - Zona Urbana da União (ZU-UNI);
VIII - Zona de Expansão Urbana (ZEU);
IX – Zona Urbana de Rodovias (ZU-ROD)
X - Zona Industrial-I (ZI-I);
XI - Zona Industrial-II (ZI-II);
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XII - Zona Urbana de Expansão Industrial (ZEI).
 
Art. 6.Nas áreas urbanas do município é proibida a abertura de servidões com menos de 12,00,
salvo casos de regularização imobiliária ou fundiária.
 
SUBSEÇÃO I
DA ZONA URBANA MISTA CENTRAL
 
Art. 7.Constituem características atuais da Zona Urbana Mista Central:
I - uso predominante misto, com fins residenciais, comerciais e de serviços;
II - baixa quantidade de vazios urbanos;
III - baixo a médio potencial de adensamento;
IV - suficiente infraestrutura e equipamentos públicos urbanos, ressalvada a necessidade de
complementação com sistema de tratamento de esgoto.
 
Art. 8.Constituem condicionantes que limitam a ocupação da Zona Urbana Mista Central:
I - o Rio Braço do Norte;
II - a presença de cursos d'água;
III - a ausência de canal de drenagem e que estão hoje sujeitas a inundação pelo córrego Santa
Augusta e Rio Braço do Norte.
 
Art. 9.Constituem objetivos específicos da Zona Urbana Mista Central:
I - manter o caráter misto de usos, preservando a integração entre as funções de comércio,
moradia, serviços e institucionais;
II - fortalecer o centro comercial, transformando ruas com potencial para concentrar atividades de
comércio, serviços e institucionais em corredores de usos mistos;
III - manter o conjunto formado pela Praça Padre Roer, como ponto referencial para a cidade de
Braço do Norte;
IV - aumentar a densidade de ocupação dos terrenos, incrementando, quando
comprovadamente necessário, a infra-estrutura existente;
V - exigir vagas de estacionamento para as edificações, prevendo pavimentos-garagem,
especialmente em subsolo; e
VI - elaborar estudo específico, através da Comissão de Trânsito, para estabelecer projetos de
estacionamento oblíquo e calçadão;
VII - Mitigar conflitos de uso incentivando a relocação e adequando o funcionamento de
industrias existentes no seu entorno e proibindo a instalação de novas indústrias de médio e alto
impacto urbano conforme Anexo-01, mas permitindo as já existentes ampliarem.
 
Art. 10. Poderão ser aplicados os seguintes Instrumentos na Zona Urbana Mista Central:
I - outorga onerosa do direito de construir;
II - direito de preferência/preempção;
III - transferência do direito de construir;
IV - direito de superfície;
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V - edificação compulsória;
VI - utilização compulsória;
VII - IPTU progressivo no tempo e desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública;
VIII - operações urbanas consorciadas.
Art. 11.Constituem parâmetros urbanísticos da Zona Urbana Mista Central os constantes na
Tabela de Parâmetros para Ocupação do Solo do Anexo-01 e Anexo-02 da presente Lei.
 
SUBSEÇÃO II
DA ZONA URBANA DE OCUPAÇÃO PRIORITÁRIA-I
 
Art. 12.Constituem características atuais da Zona Urbana de Ocupação Prioritária-I:
I - uso predominantemente misto, com fins residenciais, comerciais, de serviços, institucionais,
industriais de pequeno e médio portes, de lazer e entretenimento e de circulação;
II - existência de grande quantidade de vazios urbanos;
III - médio potencial de adensamento;
IV - suficientes infraestrutura e equipamentos públicos urbanos e comunitários, ressalvada a
necessidade de complementação com sistema de coleta e tratamento de esgoto.
 
Art. 13.Constituem condicionantes que limitam a ocupação da Zona Urbana de Ocupação
Prioritária-I:
I - o Rio Braço do Norte;
II - o Córrego Santa Augusta;
III - a presença de cursos d'água;
IV - a existência de áreas sujeitas à inundação;
V - a presença de indústrias geradoras de ruídos.
 
Art. 14.Constituem objetivos específicos da Zona Urbana de Ocupação Prioritária-I:
I - manter o uso residencial predominante, permitindo a instalação de funções comerciais e de
serviços de uso diário para estimular a formação de centralidades;
II - promover a ocupação de terrenos vazios ou subutilizados, visando otimizar o aproveitamento
da infra-estrutura e dos equipamentos públicos existentes;
III - incrementar a infra-estrutura e os equipamentos público urbanos e comunitários;
IV - Mitigar conflitos de uso incentivando a relocação e adequando o funcionamento de industrias
existentes no seu entorno e proibindo a instalação de novas indústrias de médio e alto impacto
urbano conforme Anexo-01, mas permitindo as já existentes ampliarem;
V - lançar diretrizes do sistema viário, a fim de orientar a implantação de loteamentos e garantir a
continuidade do traçado da malha viária existente em seu entorno;
VI - preservar e manter o Santuário Santa Augusta por ser patrimônio histórico, cultural e
turístico, bem como suas edificações;
VII - drenagem do Córrego Santa Augusta de acordo com estudos técnicos para evitar assim
barreiras de estreitamento e interrupções no seu curso que provocam inundações em áreas
residenciais e comerciais;
VIII - recuperação e manutenção da Avenida Getúlio Vargas.
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Art. 15.Poderão ser aplicados os seguintes Instrumentos na Zona Urbana de Ocupação
Prioritária-I:
I - outorga onerosa do direito de construir;
II - direito de preferência/preempção;
III - transferência do direito de construir;
IV - direito de superfície;
V - parcelamento compulsório;
VI - edificação compulsória;
VII - utilização compulsória;
VIII - consórcio imobiliário;
IX - operações urbanas consorciadas;
X - AEIS - Área de Especial Interesse Social;
XI - IPTU progressivo no tempo e desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública.
 
Art. 16.Constituem parâmetros urbanísticos da Zona Urbana de Ocupação Prioritária-I os
constantes na Tabela de Parâmetros para Ocupação do Solo do Anexo-01 e Anexo-02 da
presente Lei.
 
SUBSEÇÃO III
DA ZONA URBANA DE OCUPAÇÃO PRIORITÁRIA-II
 
Art. 17.Constituem características atuais da Zona Urbana de Ocupação Prioritária-II:
I - uso predominante residencial;
II - média quantidade de vazios urbanos;
III - médio potencial de adensamento;
IV - suficientes infraestrutura e equipamentos públicos urbanos e comunitários, ressalvada a
necessidade de complementação com sistema de coleta e tratamento de esgoto.
 
Art. 18.Constituem condicionantes que limitam a ocupação da Zona Urbana de Ocupação
Prioritária-II:
I - o Córrego Santa Augusta;
II - a existência de áreas sujeitas à inundação;
III - ocupações em áreas de risco, especialmente em São Mateus;
IV - o trânsito pesado provocado pelo Rodovia Estadual SC-438; (pelas rodovias)
V -  as características do relevo.
 
Art. 19.Constituem objetivos específicos da Zona Urbana de Ocupação Prioritária-II:
I - manter o uso residencial predominante, permitindo a instalação de funções comerciais e de
serviços de uso diário para estimular a formação de centralidades;
II - promover a ocupação de terrenos vazios ou subutilizados, visando otimizar o aproveitamento
da infra-estrutura e equipamentos públicos existentes;
III - lançar diretrizes do sistema viário a fim de orientar a implantação de loteamentos e garantir a
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continuidade do traçado da malha viária existente em seu entorno;
IV - coibir a ocupação em áreas de risco de inundação e de deslizamentos, como áreas com alta
declividade e margens de rios;
V - incrementar a infra-estrutura do sistema viário e de equipamentos públicos comunitários,
especialmente áreas verdes de lazer;
VI -promover ao longo da Rodovia Estadual SC-438 a instalação de usos compatíveis com o seu
trânsito e com seu potencial de escoamento, especialmente indústrias leves, comércios e
serviços de médio e grande portes.
VII - Mitigar conflitos de uso incentivando a relocação e adequando o funcionamento de
industrias existentes no seu entorno e proibindo a instalação de novas indústrias de médio e alto
impacto urbano conforme anexo-01, mas permitindo as já existentes ampliarem.
 
Art. 20. Poderão ser aplicados os seguintes Instrumentos na Zona Urbana de Ocupação
Prioritária-II:
VI - outorga onerosa do direito de construir;
VII - direito de preferência/preempção;
VIII - transferência do direito de construir;
IX - direito de superfície;
X - parcelamento compulsório;
XI - edificação compulsória;
XII - utilização compulsória;
XIII - consórcio imobiliário;
XIV - operações urbanas consorciadas;
XV - AEIS - Área de Especial Interesse Social;
XVI - IPTU progressivo no tempo e desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública;
Art. 21.Constituem parâmetros urbanísticos da Zona Urbana de Ocupação Prioritária-II os
constantes na Tabela de Parâmetros para Ocupação do Solo do Anexo-01 e Anexo-02 da
presente Lei.
 
SUBSEÇÃO IV
DA ZONA URBANA EM CONSOLIDAÇÃO-I
 
Art. 22.Constituem características atuais da Zona Urbana em Consolidação-I:
I - uso predominantemente misto, com fins residenciais, comerciais, industriais e institucionais;
II - baixa quantidade de vazios urbanos, em grandes glebas;
III - médio a baixo potencial de adensamento;
IV - suficientes infra-estrutura e equipamentos públicos urbanos e comunitários, ressalvada a
necessidade de complementação com sistema de coleta e tratamento de esgoto.
 
Art. 23.Constituem condicionantes que limitam a ocupação da Zona Urbana em Consolidação-I:
I - o trânsito pesado da Rodovia Estadual SC-438;
II - o Rio Bonito;
III - a existência de áreas sujeitas à inundação;
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IV - as características do relevo.
 
Art. 24.Constituem objetivos específicos da Zona Urbana em Consolidação-I:
I - explorar o potencial oferecido pela Rodovia Estadual SC-438, determinando, nas suas
margens, a instalação de usos compatíveis com o seu trânsito e com seu potencial de
escoamento, especialmente indústrias leves, comércios e serviços de médio e grande portes;
II - incrementar a infra-estrutura existente;
lançar diretrizes do sistema viário, a fim de orientar a implantação de loteamentos e garantir a
continuidade do traçado da malha viária existente em seu entorno;
III - Mitigar conflitos de uso incentivando a relocação e adequando o funcionamento de industrias
existentes no seu entorno e proibindo a instalação de novas indústrias de alto impacto urbano
conforme anexo-01, mas permitindo as já existentes ampliarem.
 
Art. 25.Poderão ser aplicados os seguintes Instrumentos na Zona Urbana em Consolidação-I:
I - outorga onerosa do direito de construir;
II - direito de preferência/preempção;
III - 0transferência do direito de construir;
IV - direito de superfície;
V - parcelamento compulsório;
VI - consórcio imobiliário;
VII - operações urbanas consorciadas;
VIII - AEIS - Área de Especial Interesse Social;
IX – IPTU - progressivo no tempo e desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública.
 
Art. 26.Constituem parâmetros urbanísticos da Zona Urbana em Consolidação-I os constantes
na Tabela de Parâmetros para Ocupação do Solo do Anexo-01 e Anexo-02 da presente Lei.
 
SUBSEÇÃO V
DA ZONA URBANA EM CONSOLIDAÇÃO-II
 
Art. 27.Constituem características atuais da Zona Urbana em Consolidação-II:
I - uso predominante residencial, com a presença  e existência de usos industrial e comercial em
pequena escala e de uso rural;
II - existência de grande quantidade de vazios urbanos;
III - alto potencial de adensamento;
IV - carência de infra-estrutura e equipamentos públicos urbanos e comunitários.
 
Art. 28.Constituem condicionantes que limitam a ocupação da Zona Urbana em Consolidação-II:
I - Rodovia Estadual SC-438 (São Ludgero-Braço do Norte-Tubarão);
II - a presença de cursos d’água;
III - a presença de indústrias de grande porte;
IV - as características do relevo em determinadas porções;
V - a existência de áreas sujeitas à inundação.
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Art. 29.Constituem objetivos específicos da Zona Urbana em Consolidação-II:
 I - manter o uso residencial predominante, permitindo a instalação de funções comerciais e de
serviços de uso diário, visando estimular a formação de centralidades;
II - mitigar conflitos de uso incentivando a relocação e adequando o funcionamento de industrias
existentes no seu entorno e proibindo a instalação de novas indústrias de alto impacto urbano
conforme anexo-01, mas permitindo as já existentes ampliarem;
III - promover a gradativa ocupação de terrenos vazios ou subutilizados, acompanhada do
incremento necessário à sua infra-estrutura;
IV -  lançar diretrizes do sistema viário, a fim de orientar a implantação de loteamentos e garantir
a continuidade do traçado da malha viária existente no seu entorno;
V -  coibir a ocupação em áreas de risco, especialmente em margens de rios.
 
Art. 30.Poderão ser aplicados os seguintes Instrumentos na Zona Urbana em Consolidação-II:
I - outorga onerosa do direito de construir;
II - direito de preferência/preempção;
III - transferência do direito de construir;
IV - direito de superfície;
V -  consórcio imobiliário;
VI - operações urbanas consorciadas;
VII - AEIS - Área de Especial Interesse Social;
VIII - IPTU progressivo no tempo e desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública.
 
Art. 31.Constituem parâmetros urbanísticos da Zona Urbana em Consolidação-II os constantes
na Tabela de Parâmetros para Ocupação do Solo do Anexo-01 e Anexo-02 da presente Lei.
 
SUBSEÇÃO VI
DA ZONA URBANA DE OCUPAÇÃO CONTROLADA
 
Art. 32.Constituem características atuais da Zona Urbana de Ocupação Controlada:
I - uso predominante residencial, associado à agricultura e pecuária;
II - existência de grande quantidade de vazios urbanos;
III -  baixo potencial de adensamento;
IV - carência de infraestrutura e equipamentos públicos urbanos e comunitários.
 
Art. 33.Constituem condicionantes que limitam a ocupação da Zona Urbana de Ocupação
Controlada:
I - a margem direita do Rio Braço do Norte;
II -  a existência de áreas sujeitas à inundação;
III - a presença de vegetação;
IV - a descontinuidade do traçado viário;
V - a proximidade dos usos rural e residencial;
VI - as características acidentadas do relevo.
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Art. 34.Constituem objetivos específicos da Zona Urbana de Ocupação Controlada:
I - manter o uso residencial predominante em baixa densidade, permitindo a instalação de
funções comerciais e de serviços de uso diário como estratégia para estimular a formação de
centralidades;
II - incrementar a infra-estrutura do sistema viário, através de ações de retificação e alargamento;
III - incrementar os equipamentos públicos comunitários, através da preservação e a
recuperação de edificações históricas, atribuindo às mesmas usos como biblioteca e creche;
IV - implementar programa de regularização fundiária;
V – Desenvolver a econômica e o desenvolvimento da área facilitando instalação de indústrias
de até pequeno impacto urbano e a identificação de potenciais focos industriais que possam,
através de proposta do Conselho do Município ou revisão do Plano Diretor, vir a se tornar novas
zonas industriais.
 
Art. 35.Poderão ser aplicados os seguintes Instrumentos na Zona Urbana de Ocupação
Controlada:
I - outorga onerosa do direito de construir;
II - direito de preferência/preempção;
III - transferência do direito de construir;
IV - direito de superfície;
V - consórcio imobiliário;
VI -  operações urbanas consorciadas;
VII - AEIS Área de Especial Interesse Social.
 
Art. 36.Constituem parâmetros urbanísticos da Zona Urbana de Ocupação Controlada os
constantes na Tabela de Parâmetros para Ocupação do Solo do Anexo-01 e Anexo-02 da
presente Lei.
 
SUBSEÇÃO VII
DA ZONA URBANA DA UNIÃO
 
Art. 37.Constituem características atuais da Zona urbana da União:
I - núcleo urbano com características urbanas incipientes;
II - uso predominante residencial, associado à agricultura e pecuária;
III - baixa densidade da ocupação;
IV - baixo potencial de adensamento;
V - carente de equipamentos públicos urbanos e comunitários.
 
Art. 38.Constituem condicionantes que limitam a ocupação da Zona urbana da União:
I - a presença de vegetação;
II - a descontinuidade do traçado viário;
III - a proximidade dos usos rural e residencial;
IV - as características do relevo.
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Art. 39.Constituem objetivos específicos da Zona urbana da União:
I - ordenar e controlar o crescimento urbano, utilizando normas e instrumentos urbanísticos,
especialmente os instrumentos do Estatuto da Cidade;
II -  incrementar a infraestrutura e os equipamentos públicos urbanos e comunitários;
III - viabilizar acesso com prolongamento da travessa Adolfo Konder com execução de obras de
arte que se fizerem necessárias.
 
Art. 40.Poderão ser aplicados os seguintes Instrumentos na Zona Urbana de Ocupação
Controlada:
I - outorga onerosa do direito de construir;
II - direito de preferência/preempção;
III - transferência do direito de construir;
IV - direito de superfície;
V - consórcio imobiliário;
VI -  operações urbanas consorciadas;
VII - AEIS Área de Especial Interesse Social.
 
Art. 41.Constituem parâmetros urbanísticos da Zona urbana da União os constantes na Tabela
de Parâmetros para Ocupação do Solo do Anexo-01 e Anexo-02 da presente Lei.

      
SUBSEÇÃO VIII
DA ZONA DE EXPANSÃO URBANA
 
Art. 42.Constituem características atuais da Zona de Expansão Urbana:
I - uso predominantemente residencial e rural, com presença de usos industriais diversos;
II - baixa densidade de ocupação;
III - baixo potencial de adensamento.
IV - carência de infraestrutura e equipamentos públicos urbanos e comunitários.
 
Art. 43.Constituem condicionantes que limitam a ocupação da Zona Urbana de Ocupação
Futura:
I - a presença de vegetação;
II - a presença de cursos d'água.
III - a presença de indústrias de médio e grande portes, geradoras de impactos diversos;
IV - as características do relevo.
 
Art. 44.Constituem objetivos específicos da Zona Urbana de Ocupação Futura:
I - reservar áreas com condições favoráveis à urbanização em médio e longo prazos,
observando-se a priorização da efetiva ocupação e a significativa redução de vazios urbanos:
a) na Zona Urbana de Ocupação Prioritária-I;
b) na Zona Urbana de Ocupação Prioritária-II;
c) na Zona Urbana em Consolidação-I;
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d) na Zona Urbana em Consolidação-II;
II -  acomodar, preferencialmente, o uso residencial em baixa densidade, permitindo a instalação
de funções comerciais e de serviços de uso diário, a fim de estimular a formação de
centralidades;
III -  lançar diretrizes do sistema viário, a fim de orientar a implantação de loteamentos e garantir
a continuidade do traçado da malha viária existente em seu entorno;
IV – Incentivar a sustentabilidade econômica do Município facilitando instalação de indústrias e a
identificação de potenciais focos industriais que possam, através de proposta do Conselho do
Município ou revisão do Plano Diretor, vir a se tornar novas zonas industriais.
 
Art. 45.Poderão ser aplicados os seguintes Instrumentos na Zona Urbana de Ocupação Futura:
I - outorga onerosa do direito de construir;
II - direito de preferência/preempção;
III - transferência do direito de construir;
IV - direito de superfície;
V - consórcio imobiliário;
VI - operações urbanas consorciadas;
VII - AEIS - Área de Especial Interesse Social.
 
Art. 46.Constituem parâmetros urbanísticos da Zona Urbana de Ocupação Futura os constantes
na Tabela de Parâmetros para Ocupação do Solo do Anexo-01 e Anexo-02 da presente Lei.
 
Art. 47.Observando as demais legislações, dentro da Zona de Expansão Urbana, glebas inscritas
no INCRA que não possuem processo de parcelamento do solo ou atividade econômica diversa
à rural estão isentas da cobrança de IPTU.
 
SUBSEÇÃO IX
DA ZONA URBANA DE RODOVIAS
 
Art. 48.Constituem características atuais da Zona Urbana de Rodovias:
I - núcleo localizado predominantemente em área com atividade rural, com características
urbanas;
II - uso predominante residencial, associado à agricultura, pecuária e indústrias de pequeno
porte;
III - baixa densidade da ocupação;
IV - baixo potencial de adensamento;
V -  carência de equipamentos públicos urbanos e comunitários.
 
Art. 49.Constituem condicionantes que limitam a ocupação da Zona Urbana do Travessão:
I - a faixa de domínio das rodovias estaduais;
II - a presença de cursos d'água;
III - o cemitério;
IV - problemas de mobilidade urbana em função da dependência das rodovias como única via de
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locomoção até demais áreas urbanas.
 
Art. 50.Constituem objetivos específicos da Zona Urbana do Travessão:
I - ordenar o crescimento urbano, utilizando normas e instrumentos urbanísticos, especialmente
os instrumentos do Estatuto da Cidade;
II - incrementar a infraestrutura e os equipamentos público urbanos e comunitários;
III - lançar diretrizes do sistema viário, a fim de orientar a implantação de loteamentos e garantir
novas alternativas de conexão à malha viária do município.
 
Art. 51.Poderão ser aplicados os seguintes Instrumentos na Zona Urbana do Travessão:
I - direito de preferência/preempção;
II - transferência do direito de construir;
III - direito de superfície;
IV - AEIS Área de Especial Interesse Social.
 
Art. 52.Constituem parâmetros urbanísticos da Zona Urbana do Travessão os constantes na
Tabela de Parâmetros para Ocupação do Solo do Anexo-01 e Anexo-02 da presente Lei.
 
SUBSEÇÃO X
DA ZONA INDUSTRIAL-I
 
Art. 53.Constituem características atuais da Zona Industrial-I os terrenos ao longo da Rodovia
Estadual SC-438, nos locais indicados no mapa de zoneamento (anexo 03).
 
Art. 54.Constituem condicionantes que limitam a ocupação da Zona Industrial-I:
I - a presença de vegetação;
II - a presença de cursos d'água;
III - as características do relevo.
 
Art. 55.Constituem objetivos específicos da Zona Industrial-I:
I - abrigar indústrias de pequeno e médio porte que desenvolvam atividades de menor impacto;
II - abrigar comércio de maior porte, especialmente comércio atacadista, distribuidores de
bebidas e distribuidores de gás GLP;
III -  evitar conflito com demais usos, especialmente com o uso residencial, proibindo
parcelamento do solo para fins residenciais, mas permitindo a construção de residências para
usufruto dos proprietários, bem como prevenir e mitigar os impactos ambientais das atividades
desenvolvidas.
 
Art. 56.Poderão ser aplicados os seguintes Instrumentos na Zona Industrial-I:
I - outorga onerosa do direito de construir;
II - direito de superfície;
III - consórcio imobiliário;
IV - operações urbanas consorciadas;
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V - AEIS Área de Especial Interesse Social.
 
Art. 57.Constituem parâmetros urbanísticos da Zona Industrial-I os constantes na Tabela de
Parâmetros para Ocupação do Solo do Anexo-01 e Anexo-02 da presente Lei.
 
SUBSEÇÃO XI
DA ZONA INDUSTRIAL-II
 
Art. 58.Constituem características atuais da Zona Industrial-II a sua localização nos
entroncamentos do traçado do Anel Viário projetado, considerando suas duas fases, sendo estas
Uruguaia-Rio Bonito e Rio Bonito-Açucena.
 
Art. 59.Constituem condicionantes que limitam a ocupação da Zona Industrial-II:
I - a presença de vegetação;
II - a presença de cursos d’água;
III - as características do relevo.
 
Art. 60.Constituem objetivos específicos da Zona Industrial-II:
I – assegurar condições de localização de atividades industriais diversas de grande porte do tipo
pesado, compatíveis com a capacidade de escoamento de cargas e insumos, considerando o
aproveitamento do acesso direto à Rodovia SC-438;
II – receber indústrias de grande porte que desenvolvam atividades de maior impacto,
especialmente frigoríficos, armazenamento de grãos e produção de ração;
III – organizar fluxos de chegada e saída de matérias-primas e/ou produtos industrializados, a
partir de um sistema viário adequado, especialmente de um Anel Viário.
IV – evitar conflito com demais usos, especialmente com o uso residencial, proibindo
parcelamento do solo para fins residenciais, mas permitindo a construção de residências para
usufruto dos proprietários, bem como prevenir e mitigar os impactos ambientais das atividades
desenvolvidas.
 
Art. 61.Poderão ser aplicados os seguintes Instrumentos na Zona Industrial-II:
I - outorga onerosa do direito de construir;
II - direito de superfície;
III - consórcio imobiliário;
IV - operações urbanas consorciadas;
V - AEIS Área de Especial Interesse Social.
 
Art. 62.Constituem parâmetros urbanísticos da Zona Industrial-II os constantes na Tabela de
Parâmetros para Ocupação do Solo do Anexo-01 e Anexo-02 da presente Lei.
 
SUBSEÇÃO XII
DA ZONA URBANA DE EXPANSÃO INDUSTRIAL
 



ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE  

Nereu Ramos, nº 1761 - Cep: 88750-000, Centro, Braço do Norte - SC

Fone: (48) 3658-2088 - E-mail: ouvidoria@camarabn.sc.gov.br

Página 14 www.camarabn.sc.gov.br Protocolo: 0540 / 2020

Art. 63.Constituem características atuais da Zona Urbana de Expansão Industrial:
I - uso predominantemente residencial rural, com presença de usos industriais diversos;
II - área passível de aproveitamento para uso industrial de médio e grande portes;
III - carência de infra-estrutura e de equipamentos públicos urbanos e comunitários.
 
Art. 64.Constituem condicionantes que limitam a ocupação da Zona Urbana de Expansão
Industrial:
I - as características do relevo em determinadas porções;
II - a presença de vegetação;
III - a presença de cursos d'água.
 
Art. 65.Constituem objetivos específicos da Zona Urbana de Expansão Industrial:
I - assegurar condições de localização de atividades industriais diversas de grande porte do tipo
pesado, compatíveis com a capacidade de escoamento de cargas e insumos, considerando o
aproveitamento do acesso direto ao anel viário proposto;
II - receber indústrias de grande porte que desenvolvam atividades de maior impacto,
especialmente frigoríficos, armazenamento de grãos e produção de ração;
III -  organizar fluxos de chegada e saída de matérias-primas e/ou produtos industrializados, a
partir de um sistema viário adequado, especialmente do tipo Anel Viário.
IV – evitar conflito com demais usos, especialmente com o uso residencial, proibindo
parcelamento do solo para fins residenciais, mas permitindo a construção de residências para
usufruto dos proprietários, bem como prevenir e mitigar os impactos ambientais das atividades
desenvolvidas.
 
Art. 66.Poderão ser aplicados os seguintes Instrumentos na Zona Urbana de Expansão
Industrial:
I - outorga onerosa do direito de construir;
II - direito de superfície;
III - consórcio imobiliário;
IV - operações urbanas consorciadas;
V - AEIS Área de Especial Interesse Social.
 
Art. 67.Constituem parâmetros urbanísticos da Zona Urbana de Expansão Industrial os
constantes na Tabela de Parâmetros para Ocupação do Solo do Anexo-01 e Anexo-02 da
presente Lei.
 
SEÇÃO III
DA MACROZONA RURAL
 
Art. 68.A Macrozona Rural subdivide-se nas seguintes zonas:
I - Zona Rural-I;
II - Zona Rural-II;
III - Zona Rural-III;
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IV - Zona Rural-IV;
V - Zona Institucional.
 
Art. 69.As servidões em área rural deverão respeitar faixa não edificável de 10 metros a partir do
eixo.
 
SUBSEÇÃO I
DA ZONA RURAL-I
 
Art. 70.Constituem características atuais da Zona Rural-I:
I - área municipal localizada entre o Rio Cachoerinhas e o riacho do Salto;
II - uso predominante agropecuário;
III - baixa densidade da ocupação (rarefeita);
IV - carência de equipamentos públicos comunitários;
V - existência de potencial de desenvolvimento econômico local, especialmente através de
atividades como:
a) agricultura familiar;
b) agricultura orgânica;
c) fruticultura;
d) silvicultura.
 
Art. 71.Constituem condicionantes que limitam a ocupação da Zona Rural-I:
 I - declividade;
 II - densidade de drenagem.
 
Art. 72.Constituem objetivos específicos da Zona Rural-I:
I - garantir a manutenção da cobertura vegetal existente;
II - preservar e garantir a qualidade dos recursos hídricos;
III - incentivar a agricultura familiar e a orgânica;
IV - incentivar as atividades agropecuárias, de fruticultura, de reflorestamento e de silvicultura;
V - promover ações de recuperação das matas ciliares e áreas de proteção das nascentes;
VI - diminuir e coibir o lançamento de dejetos nos rios;
VII - criar alternativas para geração de emprego e renda;
VIII - diminuir a carência de equipamentos públicos e comunitários, especialmente telefonia,
creche, iluminação do campo de futebol, posto de saúde e ginásio de esportes;
IX - despoluir o seus rios;
X - promover a melhoria da rede viária, especialmente através da pavimentação da rodovia
BRN-423 e de reparos nas pontes;
XI - implementar ações junto ao Governo Municipal e Estadual para pavimentação asfáltica da
BRN-302 – Rio Cachoeirinhas, em direção à SC-439.
 
SUBSEÇÃO II
DA ZONA RURAL-II
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Art. 73.Constituem características atuais da Zona Rural-II:
I - localização nas Bacias Hidrográficas dos rios Coruja, Gravatal e Caeté;
II - uso predominante agropecuário, especialmente o voltado à agroindústria e à silvicultura;
III - presença considerável de concessões para mineração;
IV - baixa densidade da ocupação;
V - carência de equipamentos públicos comunitários;
VI -  existência de potencial de desenvolvimento econômico local, especialmente através de
atividades como:
a) agroindústria;
b) silvicultura;
c) suinocultura;
d) piscicultura;
e) mineração;
f) turismo de negócios e turismo rural.
 
Art. 74.Constituem condicionantes que limitam a ocupação da Zona Rural-II:
I - a poluição dos recursos hídricos por dejetos de suínos em parte de seu território;
II - a fragilidade e baixa produtividade dos solos;
III - as condições de relevo e geomorfológicas complexas, com extensos depósitos coluviais;
IV - a declividade e a densidade de drenagem.
 
Art. 75.Constituem objetivos específicos da Zona Rural-II:
I - preservar a qualidade dos recursos hídricos não poluídos;
II - promover ações de recuperação das matas ciliares, de proteção de nascentes e de
manutenção da cobertura vegetal existente;
III - promover a gradativa diminuição do lançamento de dejetos suínos nos rios, até seu completo
controle e promover ações de recuperação dos mesmos;
IV - fortalecer e diversificar as atividades agropecuárias, incentivando a avicultura, a fruticultura,
a agricultura familiar e orgânica e as atividades de reflorestamento e silvicultura;
V - implementar sistemas de compostagem e de biodigestores;
VI -  implementar programas para agregação de valor e comercialização da produção agrícola;
VII -  criar alternativas para geração de emprego e renda;
VIII -  preservar patrimônio arquitetônico construído;
IX -  diminuir a carência de equipamentos públicos e comunitários através da:
a) construção de posto de saúde em Santo Antônio;
b) construção de creche em Santo Antônio;
c) construção de ginásio de esportes.
X - promover a melhoria dos acessos, especialmente da rede viária e suas pontes, de modo a
garantir o adequado o escoamento da produção agrícola.
XI - promover a melhoria da rede viária, de modo a garantir o adequado o escoamento da
produção agrícola e a mobilidade da população, especialmente através:
a) da definição de um novo traçado para a rodovia BRN-428 e de sua pavimentação;
b) da abertura de novas vias no Centro da comunidade Pinheiral;
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c) da conservação e melhoramento das estradas;
d) da substituição dos pontilhões de madeira da rodovia BRN-428 por pontes de concreto com
via de mão dupla.
 
SUBSEÇÃO III
DA ZONA RURAL-III
 
Art. 76.Constituem características atuais da Zona Rural-III:
I - localização na Bacia hidrográfica do Rio Pequeno;
II - uso predominante agrícola;
III - baixa densidade da ocupação;
IV - carência de equipamentos públicos comunitários, havendo necessidade de ampliar os
equipamentos já existentes;
V - carência de infraestrutura e equipamentos públicos urbanos e infraestrutura do sistema viário,
havendo necessidade de complementação, especialmente com acessos viários, pontes e com
rede de telefonia fixa e móvel e internet;
VI - potencial de desenvolvimento econômico local, especialmente através de atividades como:
a) agropecuária;
b) silvicultura;
c) turismo rural e agroturismo.
 
Art. 77.Constituem condicionantes que limitam a ocupação da Zona Rural-III:
I - a insuficiência de acessos viários;
II - a declividade e densidade de drenagem.
 
Art. 78.Constituem objetivos específicos da Zona Rural-III:
I - divulgar o potencial turístico e aumentar seu aproveitamento, especialmente através da
criação de um corredor turístico articulado com os Municípios de Rio Fortuna e Santa Rosa de
Lima, Grão Pará e Urubici;
II - preservar a qualidade dos recursos hídricos;
III - promover ações de recuperação de matas ciliares, de áreas de proteção de nascentes e de
preservação da qualidade da cobertura florestal;
IV - incentivar as atividades agrícolas não poluentes, a agricultura familiar e orgânica e as
atividades de reflorestamento;
V - criar incentivos para desenvolvimento da infra-estrutura de turismo e agroturismo;
VI - criar alternativas para geração de emprego e renda;
VII - diminuir a carência de equipamentos públicos e comunitários;
VIII - suprir necessidades e melhorar a qualidade da infra-estrutura de:
a) sistemas de comunicação;
b) sistema viário, em especial através da pavimentação das estradas, da construção de ponte na
Comunidade da Represa de forma que seja projetada e/ou construída no mesmo traçado do anel
viário (sentido Rio Pequeno – SC-439 – Grão Pará) e da realização de reparos na ponte que liga
as margens do Rio Pequeno.
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SUBSEÇÃO IV
DA ZONA RURAL- IV
 
Art. 79.Constituem características atuais da Zona Rural-IV:
I - Bacias Hidrográficas do rio Café, do rio Amélia (margem esquerda), do Rio Invernada,
incluindo a área de Avistoso-São José até o vale do Rio Braço do Norte;
II - uso predominante agropecuário, principalmente o voltado à produção de leite;
III - baixa densidade da ocupação;
IV - carência de equipamentos públicos comunitários;
V - carência de infraestrutura e equipamentos públicos urbanos e de infraestrutura do sistema
viário, havendo necessidade de sua complementação, especialmente com pontes e com redes
de telefonia fixa e móvel;
VI - potencial de desenvolvimento econômico local, especialmente das seguintes atividades:
a) agroindústria;
b) agricultura;
c) pecuária;
d) piscicultura;
e) apicultura;
f) turismo rural e agroturismo
g) silvicultura.
 
Art. 80.Constitui condicionante que limita a ocupação da Zona Rural-IV a densidade de
drenagem.
 
Art. 81.Constituem objetivos específicos da Zona Rural-IV:
I - criar incentivos para o desenvolvimento agroindustrial;
II - fortalecer o cultivo orgânico, a apicultura, a piscicultura, a fruticultura, a silvicultura e a
pecuária de leite e de corte;
III - criar incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura e do sistema viário para
escoamento da produção agroindustrial;
IV - preservar mananciais para abastecimento hídrico;
V - promover a recuperação de recursos hídricos afetados;
VI - promover as ações de recuperação das matas ciliares e das áreas de proteção das
nascentes;
VII - diminuir a carência de equipamentos públicos comunitários, especialmente através da:
a) implementação do posto de saúde no Avistoso;
b) implementação de áreas de esporte e lazer;
c) ampliação de escola e ginásio de esportes em São José; e
d) construção de creche.
 
SUBSEÇÃO V
DA ZONA INSTITUCIONAL
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Art. 82.Constitui característica atual da Zona Institucional o seu uso predominantemente
residencial e rural.
 
Art. 83.Constituem condicionantes que limitam a ocupação da Zona Institucional:
I - a margem direita do Rio Braço do Norte;
II - A proximidade com os usos rural e residencial.
 
Art. 84.Constitui objetivo específico da Zona Institucional reservar área propícia para a
implementação de equipamento público urbano referente à Estação de Tratamento de Esgoto
(ETE).
 
SEÇÃO IV
DAS ÁREAS DE ESPECIAL INTERESSE
 
Art. 85.Para os efeitos da presente Lei, constituem áreas de especial interesse:
I - Área de Especial Interesse Econômico-I (AEIE-I);
I- Área de Especial Interesse Econômico-II (AEIE-II);
II- Área de Especial Interesse Social-I (AEIS-I);
III- Área de Especial Interesse Social-II (AEIS-II);
IV- Área de Preservação Permanente (APP).
 
SUBSEÇÃO I
DA ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE ECONÔMICO-I (AEIE-I)
 
Art. 86.Constituem características atuais da Área de Especial Interesse Econômico-I:
I - uso predominantemente rural;
II - área passível de aproveitamento para uso industrial;
III - carência de infra-estrutura.
Art. 87.Constituem condicionantes que limitam a ocupação da Área de Especial Interesse
Econômico-I (AEIE-I):
I - a presença de vegetação;
II - a presença de cursos d’água;
III - as características do relevo.
 
Art. 88.Constitui objetivo específico da Área de Especial Interesse Econômico-I (AEIE-I) abrigar
um Porto-seco.
 
Art. 89.Poderão ser aplicados os seguintes Instrumentos na Área de Especial Interesse
Econômico-I (AEIE-I):
I - Outorga Onerosa do Direito de Construir;
II - Direito de Superfície;
III - Consórcio Imobiliário;
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IV - Operações Urbanas Consorciadas.
 
SUBSEÇÃO II
DA ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE ECONÔMICO-II(AEIE-II)
 
Art. 90.Constituem características atuais da Área de Especial Interesse Econômico-II  (AEIE-II):
I - uso predominantemente rural;
II - área passível de aproveitamento para realização de eventos, especialmente feiras, eventos e
exposições;
III - carência de infraestrutura.
 
Art. 91.Constituem condicionantes que limitam a ocupação da Área de Especial Interesse
Econômico-II (AEIE-II):
I - a presença de vegetação;
II - as características do relevo.
 
Art. 92.Constitui objetivo específico da Área de Especial Interesse Econômico-II abrigar um
Parque Municipal de Eventos.
 
Art. 93.Poderão ser aplicados os seguintes Instrumentos na Área de Especial Interesse
Econômico-II (AEIE-II):
I - Direito de Preferência/Preempção;
II - Direito de Superfície;
III - Consórcio Imobiliário;
IV - Operações Urbanas Consorciadas.
 
SUBSEÇÃO III
DA ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE SOCIAL-I (AEIS-I)
 
Art. 94.Constitui característica atual da Área de Especial Interesse Social-I a possibilidade da sua
distribuição por todas as áreas urbanizadas.
 
Art. 95.Constituem condicionantes que limitam a ocupação da Área de Especial Interesse Social-
I (AEIS-I):
I - a existência de áreas sujeitas à inundação;
II - a presença de cursos d'água;
III - a existência de ocupações em áreas de risco;
IV - as características do relevo;
V - a presença de ocupações irregulares com elevada densidade de ocupação das áreas;
VI - a elevada concentração de população carente, com baixa renda e com baixo nível de
escolaridade;
VII - a carência de infra-estrutura e de equipamentos públicos e comunitários.
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Art. 96.Constituem objetivos específicos da Área de Especial Interesse Social-I (AEIS-I):
I - promover e implementar programas de Regularização Fundiária, observando o direito à
cidade e o direito à terra urbana e à moradia legalizada;
II - criar estoque de terras como forma de conter a valorização do solo;
III - promover a qualificação das áreas, dotando as mesmas de infra-estrutura viária e urbana, de
serviço de atendimento público, de equipamentos de lazer e comunitários e de acesso à área
central da cidade;
IV - promover oportunidades de trabalho e renda.
 
Art. 97.Poderão ser aplicados os seguintes Instrumentos na Área de Especial Interesse Social-I
(AEIS-I):
I - Outorga Onerosa do Direito de Construir;
II - Direito de Preferência/Preempção;
III - Transferência do Direito de Construir;
IV - Direito de Superfície;
V -  Parcelamento Compulsório;
VI - Edificação Compulsória;
VII - Utilização Compulsória;
VIII - Consórcio Imobiliário;
IX - Operações Urbanas Consorciadas;
X - AEIS.
 
SUBSEÇÃO IV
DA ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE SOCIAL-II (AEIS-II)
 
Art. 98.Constitui característica atual da Área de Especial Interesse Social-II (AEIS-II):
I - a possibilidade da sua distribuição por todas as áreas urbanizadas;
II - a presença de vazios urbanos;
III - a proximidade com as AEIS-I;
IV - o potencial para receber infra-estrutura necessária para a processo de regularização
fundiária através do estabelecimento de AEIS e de projetos habitacionais de interesse social.
 
Art. 99.Constituem condicionantes que limitam a ocupação da Área de Especial Interesse Social-
II (AEIS-II):
I - a carência de infraestrutura e de equipamentos públicos e comunitários;
II - a necessidade da aquisição das áreas para criação de um estoque de terras;
III - a valorização do solo urbano.
 
Art. 100.Constituem objetivos específicos da Área de Especial Interesse Social-II (AEIS-II):
I - reservar áreas adequadas para implementação de programas de habitação direcionados à
população de baixa renda;
II - criar estoque de terras como forma de conter a valorização do solo;
III - promover a qualificação das áreas, dotando as mesmas de infra-estrutura viária e urbana, de
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serviço de atendimento público, de equipamentos de lazer e comunitários e de acesso à área
central da cidade.
 
Art. 101.Poderão ser aplicados os seguintes Instrumentos na Área de Especial Interesse Social-II
(AEIS-II):
I - Outorga Onerosa do Direito de Construir;
II - Direito de Preferência/Preempção;
III - Transferência do Direito de Construir;
IV - Direito de Superfície;
V - Parcelamento Compulsório;
VI - Edificação Compulsória;
VII - Utilização Compulsória;
VIII - Consórcio Imobiliário;
IX - Operações Urbanas Consorciadas;
X - AEIS.
 
CAPÍTULO III
DAS NORMAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
 
SEÇÃO I
DA CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DO USO DO SOLO
 
Art. 102.Fica o uso do solo classificado em:
I. Uso residencial (RES);
II. Comércio e serviço de baixo impacto urbano (CS-0);
III. Comércio e serviço de maior impacto urbano (CS-1);
IV. Comércio e serviço gerador de tráfego (CS-2);
V. Industrial sem impacto urbano (IND-0);
VI. Industrial de baixo nível de impacto (IND-1);
VII. Industrial de médio nível de impacto (IND-2);
VII. Industrial de alto nível de impacto (IND-3);
IX. Uso Comunitário (COM);
X. Habitação Social (SOC).
§ 1º. Considera-se uso misto aquele constituído por edificação residencial e comercial.
§ 2º. As atividades econômicas serão identificadas através da Classificação Nacional de
Atividades Econômicas (CNAE) e classificadas por grupos de Uso e Ocupação conforme tabela
do anexo-01 A.
3º. Alterações no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que acarretarem na
modificação ou inclusão de novas subclasses após a aprovação deste Plano Diretor seguirão as
regras da divisão ou grupo do CNAE a que pertence.
§ 4º. Nos casos de inclusão de novas divisões ou grupos no CNAE após aprovação deste Plano,
o Conselho promoverá audiência pública para adequação das regras de uso do solo.
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SEÇÃO II
DAS REGRAS SOBRE USO E ACUPAÇÃO DO SOLO URBANO
 
Art. 103.Todos os usos e atividades poderão se instalar na Macrozona Urbana, desde que
obedeçam às condições determinadas, em função:
I - dos objetivos específicos de cada Zona e Área de Especial Interesse constantes no Capítulo
II, do Título III, da presente Lei;
II - das disposições sobre os trechos do sistema viário, na forma da presente Lei;
III – da compatibilidade do uso do solo, conforme tabela do Anexo-01 desta lei.
Parágrafo Único.         Empresas estabelecidas no Município de Braço do Norte antes da
aprovação deste plano diretor poderão ampliar suas atividades independentemente das
restrições de zoneamento, ocupação e Estudo de Impacto de Vizinhança, sendo permitido a
ampliação, a reforma e a melhoria.
 
Art. 104.Os usos e atividades deverão atender a requisitos de instalação, definidos em função de
sua potencialidade como geradores de:
I - incômodo;
II - interferência no tráfego;
III - impacto de vizinhança;
IV - impacto ambiental.
Parágrafo Único.         As normas que regularão a avaliação do grau de impacto ambiental dos
usos e atividades deverão ser reguladas de acordo com a Política Municipal do Meio Ambiente,
Lei Complementar n. 0342/2015.
 
SEÇÃO III
DA COMPATIBILIDADE DO USO DO SOLO
 
Art. 105.Para os efeitos desta Lei, a classificação das atividades e as regras de compatibilidade
do Uso e Ocupação do Solo considera a potencialidade ou efeito gerado por determinado grupo
de atividade sobre um indivíduo ou uma coletividade e os padrões de uso definidos para
determinadas porções do território do Município.
 
Art. 106.Todo tipo de atividade será enquadrada como permitido, permissível ou proibido,
conforme o tipo de zona que deseja instalar-se.
Parágrafo único. Uso definido como PERMITIDO admite sua instalação e funcionamento
independente de Estudo de Impacto de Vizinhança EIV. Atividades PERMISSÍVEIS são
admitidas no local referido, desde que acompanhado de Estudo de Impacto de Vizinhança EIV
para aprovação viabilidade de construção ou de funcionamento. Atividades PROIBIDAS não
podem se instalar na zona referida.
 
Art. 107.É permitido a todo microempreendedor individual ou autônomo exercer qualquer tipo de
atividade no Município, independentemente do zoneamento.
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Art. 108.As demais permissões de uso conforme o zoneamento encontram-se na tabela do
anexo-01.
 
Art. 109.Empreendimentos enquadrados como comércio e serviço gerador de tráfego (CS-2) são
permissíveis apenas nas vias com mais de 18,00m de largura, sendo proibida sua instalação nas
demais vias.
Parágrafo Único. Quando o empreendimento possuir mais de dois acessos por ruas distintas, o
empreendimento gerador de tráfego está dispensado da obrigação do caput, desde que ambas
as ruas possuam no mínimo 12,00m de largura.
 
Art. 110.Será permitida a instalação e funcionamento de indústrias, comércio e serviço em áreas
rurais.
 
SEÇÃO IV
DOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS DE OCUPAÇÃO DO SOLO
 
Art. 111.São parâmetros urbanísticos reguladores da ocupação do solo:
I- Compatibilidade de Uso do Solo;
II- Coeficientes de aproveitamento mínimo, básico e máximo;
III- Taxa de ocupação máxima to;
IV- Taxa de infiltração ti;
V- Testada mínima de lote;
VI- Lote mínimo e máximo;
VII- Recuo frontal;
VIII- Afastamentos de embasamento e torre.
 
Art. 112.A Viabilidade de Uso do Solo Urbano é o documento que mencionará se o
empreendimento a ser construído ou instalado está de acordo com as diretrizes do Uso e
Ocupação do Solo conforme este Plano Diretor.
 
Art. 113.Nos lotes de esquina, o recuo frontal deve ser respeitado em ambas as frentes.
 
 
Art. 114.Nos lotes de esquina regulares que possuam largura menor que 15,00m (quinze metros)
originados de loteamentos anteriores a 28 de agosto de 2012 ou de regularização fundiária
devem adotar recuo frontal mínimo de 2,00m (dois metros).
 
Art. 115.A aplicação dos parâmetros urbanísticos nas Zonas encontra-se detalhada na Tabela de
Parâmetros para Ocupação do Solo do Anexo-01 e do Anexo-02, desta Lei.
 
Parágrafo Único. Nas Zonas Industriais (ZI-I e ZI-II) e de Expansão Industrial (ZEI) a taxa de
ocupação máxima poderá ser elevada em 10, caso a empresa faça uso de cisterna para
reaproveitamento da água da chuva.
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Art. 116.Como regra geral, o pavimento térreo será considerado na contagem do número de
pavimentos da edificação, e o mezanino poderá ser considerado piso intermediário.
 
Parágrafo Único. Para fins de cálculo de altura, os pavimentos destinados a garagens e pisos
intermediários não são considerados.
 
Art. 117.Áreas de pavimentos destinadas ao uso de garagens não entram no cômputo do
Coeficiente de Aproveitamento.
 
Art. 118.Fica definido como piso intermediário o nível entre o Piso e o Teto de uma dependência
ou pavimento de uma edificação.
§ 1º. Será permitido o Piso Intermediário, quando estabelecidas as seguintes condições:
I – O Piso Intermediário ocupar uma projeção de até 50% (cinquenta por cento) da área do Piso
do pavimento abaixo;
II – Ser utilizado como garagem (box), depósito e sobreloja;
III – Seu uso como área condominial deverá ser exclusivo para área de manobra e circulação, e
não será computado como área do pavimento;
§ 2º. Nas condições de Piso Intermediário aplica-se:
I – As escadas, elevadores, áreas de manobra e área da rampa que dão acesso a este nível,
não será computada na área de construção (Projeção de 50%) do Piso Intermediário;
II – Não serão computados na contagem do número de pavimentos, sem prejuízo da altura
máxima exigida pelo Plano Diretor.
 
Art. 119.Fica definido como MEZANINO (sobreloja) o Piso Elevado inserido entre 2 (dois)
pavimentos, contido até por 3(três) paredes laterais e no mínimo 1(uma) quarta lateral por
guarda-copo.
§ 1º - Será permitido Mezanino, quando estabelecidos as seguintes condições:
I – Deverá possuir altura do pé direito diferenciado em que está inserido;
II – Deverá ter área de projeção em planta que não ultrapasse a 50% (cinquenta por cento), da
área do piso do pavimento ao qual está vinculado;
III – Deverá possuir acesso exclusivo pelo interior do recinto;
§ 2º. Nas condições de Piso Intermediário aplica-se:
I – A área de escada, rampas e/ou qualquer meio de acesso a este Piso, não será computada na
área de construção (Projeção de 50%) do Mezanino;
II – Não serão computados na contagem do número de pavimentos, sem prejuízo da altura
máxima exigida pelo Plano Diretor.
 
Art. 120.O recuo frontal medido deve ser a partir do alinhamento do logradouro público conforme
aferição da prefeitura, será de acordo com a tabela dos índices construtivos (anexo-2).
 
SEÇÃO IV
DAS ÁREAS NÃO EDIFICÁVEIS
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Art. 121.Para os efeitos de parcelamento do solo e construção de edificações, serão
considerados como áreas não-edificáveis:
I - as faixas de domínio público de rodovias e BRNs;
II - as faixas marginais dos recursos hídricos.
Parágrafo Único.         Ao longo das faixas de domínio público de rodovias e BRNs, inclusive do
projeto do anel viário, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de, no mínimo,
15,00 (quinze) metros de lado a lado, salvo maiores exigências da legislação aplicável à matéria.
 
CAPÍTULO IV
DO PERÍMETRO URBANO
 
Art. 122.O perímetro urbano do município de Braço do Norte, Estado de Santa Catarina, será
definido exclusivamente através desta lei integrante do Plano Diretor, revogando as leis e
disposições em contrário.
 
Art. 123.Toda proposta de alteração do perímetro urbano será solicitada através de projeto
específico que será submetido à aprovação da Secretaria de Planejamento Urbano e
Desenvolvimento Econômico após análise técnica por técnico efetivo legalmente habilitado.
§1º. Todo projeto de expansão do perímetro urbano deverá:
I - Especificar a zona a qual pertencerá a área a se tornar urbana;
II - Indicar a densidade habitacional prevista na área a ser expandida, em função dos parâmetros
urbanísticos;
III - Informar as diretrizes do traçado viário.
§2º. Alteração que implique na criação de nova tipologia de zona deverá indicar suas
características, condicionantes que limitam a sua ocupação, objetivos específicos, os
instrumentos que poderão ser aplicados e os parâmetro urbanísticos em relação à uso,
ocupação, índices urbanísticos e de parcelamento do solo.
§3º. Após análise pela Secretaria de Planejamento Urbano, o projeto de alteração do perímetro
urbano será submetido ao Conselho do Município, audiências públicas e ampla divulgação.
§4º. O perímetro urbano do município de Braço do Norte, Estado de Santa Catarina, fica assim
definido:
I - Margem Esquerda do Rio Braço do Norte:
Parte do ponto zero (0) inicial a margem esquerda do Rio Braço do Norte, no encontro do Rio
Braço do Norte com o Córrego Alvarotti ou Haveroth, córrego este que faz divisa com o
município de Rio fortuna, e deste ponto rumo a Leste pelo referido córrego em linhas quebradas,
atravessando a Rodovia Estadual SC-108, numa faixa de 500 (quinhentos) metros do eixo da
Rodovia; deste ponto segue rumo Sul, por linhas quebradas paralelas e distante 500,00
(quinhentos) metros do eixo da Rodovia SC-108 (via Bairro Vila Nova), passando por terras da
UNISUL, Instituto Sagrado Coração de Jesus, até ao encontro com um ponto que fica distante
uma faixa de 750 (setecentos e cinquenta) metros da  Rua Renato Bonetti; deste ponto segue
rumo Sul, por linhas quebradas paralelas e distante 750,00 (setecentos e cinquenta) m da Rua
Renato Bonetti, até o encontro das Ruas Renato Bonetti e Newton Marcelino, deste ponto rumo
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ao  Sul , atravessando a Rua Renato Bonetti, numa faixa de 500 (quinhentos) metros da Rua
Newton Marcelino; deste ponto segue rumo Sul, por linhas quebradas paralelas e distante
500,00 (quinhentos) metros da Rua Newton Marcelino, passando por terras Duilio Uliano e terras
de Francisco Julio Marcelino, até um ponto que fica distante uma faixa de 500 (quinhentos)
metros do eixo da Rua Evaristo Volpato (Rodovia BRN 109); deste ponto segue rumo leste , por
linhas quebradas paralelas e distante 500,00 (quinhentos) metros do eixo da Rua Evaristo
Volpato (Rodovia BRN 109) (via a localidade do Avistoso); até o encontro das Rua Evaristo
Volpato (Rodovia BRN 109) com a  Rua Agenor Turazzi (Rodovia BRN 424), deste ponto rumo
ao  leste, atravessando a Rua Evaristo Volpato (Rodovia BRN 109), numa faixa de 500
(quinhentos) metros da Rua Agenor Turazzi (Rodovia BRN 424); deste ponto segue rumo ao
leste, por linhas quebradas paralelas e distante 500,00 (quinhentos) metros da Rua Agenor
Turazzi (Rodovia BRN 424), via localidade do Pinheiral; até seu encontro com um ponto que fica
distante 600,00 (seiscentos) metros de raio da Igreja Católica situada na Localidade do Pinheiral,
deste ponto rumo ao  leste, formando um semi-circulo sentido leste-sul de raio 600,00
(seiscentos) metros como ponto central  a Igreja Catolica da Localidade do Pinheiral,  até um
ponto que fica distante uma faixa de 500 (quinhentos) metros do eixo da Rua Agenor Turazzi
(Rodovia BRN 424); deste ponto segue rumo oeste , por linhas quebradas paralelas e distante
500,00 (quinhentos) metros do eixo da Rua Agenor Turazzi (Rodovia BRN 424) (via a localidade
do Avistoso); até o encontro das Rua Agenor Turazzi (Rodovia BRN 424) com a  Rua Evaristo
Volpato (Rodovia BRN 109), deste ponto segue rumo ao oeste, por linhas quebradas paralelas e
distante 500,00 (quinhentos) metros do eixo da Rua Evaristo Volpato (Rodovia BRN 109), via
Uruguaia; até ao encontro com um ponto que fica distante uma faixa de 1000 (hum mil) metros
da  Rua Dep. Frederico Kurten; deste ponto segue rumo Sul, por linhas quebradas paralelas e
distante 1.000,00 (hum mil) metros da Rua Dep. Frederico Kurten, até o encontro das Ruas Dep.
Frederico Kurten e Verino Fortunato Coan, deste ponto rumo ao  Sul , numa faixa de 1000 (hum
mil) metros por linhas quebradas paralelas e distante da Rua Verino Fortunato Coan; até ao
encontro com um ponto que fica distante uma faixa de 1000 (hum mil)  metros da  Rua Irineu
Bornhausen, daí segue por linhas quebradas a 1000 (hum mil) metros da Rua Governador Irineu
Bornhausen, passando por terras de Belmiro Stang e Dilmo Prá, até o encontro com um ponto
que fica distante uma faixa de 400 (quatrocentos) metros do entroncamento da Rua Boaventura
Augusto da Cunha com a Rodovia BRN sem número, ponto este localizados nas seguintes
coordenadas (c.g.a. lat. 28°16’04”S, long. 49°07’19”W; deste ponto segue rumo sul, por linhas
seca e reta, até um ponto que fica distante uma faixa de 500 (quinhentos) metros do eixo da
Rodovia SC 370; deste ponto segue rumo Sul, por linhas quebradas paralelas e distante 500,00
(quinhentos) metros do eixo da Rodovia SC-370 (via Gravatal), passando por terras de Wilson
Bloemer e proximo ao nebina motel, até encontrar o prolongamento da Rua Joao Francisco
Ferreira, deste ponto rumo ao Leste, até um ponto que fica distante uma faixa de 250,00
(duzentos e cinquenta) metros do eixo da Rua Joao Francisco Ferreira; até o encontro com o Rio
Gravatal, divisa com o municipio de Gravatal, deste ponto segue rumo ao sul, por linhas
quebradas as margens direita do Rio Gravatal  até seu encontro com o córrego São Bento, deste
ponto segue rumo ao oeste em linhas quebradas pelo córrego São Bento, atravessando a
Rodovia Estadual SC-370, ficando 1000 (hum mil) metros do eixo da Rodovia SC-370; deste
ponto segue rumo ao norte, por linhas quebradas paralelas e distante 1000 (hum mil) metros do
eixo da Rodovia SC-370, até a Rua José Bertolino, deste ponto segue rumo ao leste em linhas
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quebradas pela Rua Jose Bertolino  até seu encontro com a Rua Jeronimo Manoel Santana,
deste ponto segue rumo ao norte em linhas quebradas pela Rua Jeronimo Manoel Santana  até
o ponto que fica distante 500 (quinhentos) metros do eixo da Rodovia SC-370, deste ponto
segue rumo ao Norte, por linhas quebradas paralelas e distante 500,00 (quinhentos) metros do
eixo da Rodovia SC-370 (via Rio Bonito), passando por terras de Elegario Volpato, Domicio
Strapazolli, até encontrar a extrema do terreno de José Adelço da Silva, extrema esta que fica
antes (sentido Gravatal a Braço do Norte) da propridade da Sra. Julcemaria Vieira Mendes,
ponto este localizados nas seguintes coordenadas (c.g.a. lat. 28°16’53.50”S, long. 49°07’50”W),
deste ponto segue por esta extrema em uma linha seca, sentido sul, até encontrar a Rodovia
Municipal BRN 287, hoje, Rua Manoel Francisco Camilo,  deste ponto  segue pela Rodovia
Municipal BRN 287, hoje, Rua Manoel Francisco Camilo , sentido oeste, até o ponto que fica
distante 1000 (hum mil) metros do eixo da Rodovia SC-108, deste ponto segue em direção sul,
por linhas quebradas paralelas e distante 1000 (hum mil) metros do eixo da Rodovia SC-108 (via
São Ludgero) até o Córrego Rodolfo Weber divisa deste municipio com o municipio de São
Ludgero, por este Córrego até encontrar a margem esquerda do Rio Braço do Norte, daí segue
rumo norte em linhas quebradas até encontrar o ponto zero (0) inicial nesta margem do Rio
Braço do Norte, fechando a poligonal do perímetro urbano da Margem Esquerda do Rio Braço do
Norte.
 
II- Margem Direita do Rio Braço do Norte, Lado da União:
Parte do ponto zero (0) inicial a margem direita do Rio Braço do Norte, no encontro do Rio Braço
do Norte com o Rio Cachorrinhos, córrego este que faz divisa com o municipio de Grão Para, e
deste ponto rumo a Oeste pelo referido córrego em linhas quebradas, atravessando a Rodovia
Estadual SC-108, numa faixa de 200 (duzentos) metros do eixo da Rodovia SC-108; deste ponto
segue rumo Sul, por linhas quebradas paralelas e distante 200,00 (duzentos) metros do eixo da
Rodovia SC-108 (via Grão Pará - Bairro Centro), até o encontro com um ponto que fica distante
uma faixa de 200 (duzentos) metros da Rodovia Municipal José Antonio Salvalagio-BRN 422;
deste ponto segue rumo oeste, por linhas quebradas paralelas e distante 200,00 (duzentos)
metros da Rodovia Municipal José Antonio Salvalagio-BRN 422, até o encontro da Rodovia
Municipal José Antonio Salvalagio-BRN 422 com a Rua Jose Moreira Mates,   que passa pela
propriedade da Sra. Rose Mates, deste ponto parte rumo ao  Sul, por linhas quebradas paralelas
e distante 200,00 (duzentos) metros da Rua Jose Moreira Matos, que passa pela propriedade da
Sra. Rose Mates, do Sr. Leopoldino Cipriano Antunes, até o encontro com a Rua Antonio Otavio
Viana,  deste ponto segue rumo leste, por linhas quebradas paralelas e distante 200,00
(duzentos) metros da Rua Antonio Otavio Viana, até o encontro com um ponto que fica distante
uma faixa de 400 (quatrocentos) metros da  Rua Henrique Antunes, na propriedade do Sr. Santo
Della Giustina; deste ponto segue rumo sul, por linhas quebradas paralelas e distante 400
(quatrocentos)  metros da Rua Henrique Antunes, até  o prologamento da Rua Expedicionario
Luiz Coan na propriedade do Sr. Ari Della Giustina, deste ponto parte rumo ao Sul passando
pela residência do Srs. Ari Della Giustina e Wilson Della Giustina por linha seca e reta até as
coordenadas (c.g.a. lat. 28°18’06”S, long. 49°10’46”W), daí segue rumo Leste por linha seca e
reta que fica distante 200 (duzentos) metros da Rua sem nome,  seguindo seu traçado distante
200 (duzentos) metros no seu lado direito (sentido Rio Braço do Norte), que passa próximo ao
terreno do falecido Anizio Tramontim, até encontrar com a margem direita do Rio Braço do Norte,
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por esta rumo ao Oeste por linhas quebradas, chegando ao ponto zero (0) inicial, fechando a
poligonal do perímetro urbano da margem direita do Rio Braço do Norte, Lado da União.
 
III- Margem Direita do Rio Braço do Norte, Rio Pequeno:
Parte do ponto zero (0) inicial a margem direita do Rio Braço do Norte, no encontro do Rio Braço
do Norte com o Rio Pequeno, deste ponto rumo a Norte pela margem do Rio Pequeno, sentido
ao municipio de Grão Para, até o ponto com as seguintes coordenadas (c.g.a. lat. 28°14’26.20”S,
long. 49°11’09”W), daí segue rumo Leste por linha seca e reta até a margem do Rio Braço do
Norte, nas seguintes coordenadas (c.g.a. lat. 28°14’28.17”S, long. 49°09’47.70”W), deste ponto
rumo ao Sul pela margem do Rio Braço do Norte, por linhas quebradas, chegando ao ponto zero
(0) inicial, fechando a poligonal do perímetro urbano da margem direita do Rio Braço do Norte,
Rio Pequeno.
 
IV- Zona Urbana Açucena:
Parte do ponto zero (0) inicial, localizado nas seguintes coordenadas (c.g.a. lat. 28°18’15”S,
long. 49°07’38.30”W), daí segue rumo ao Sul por linha seca e reta até o ponto um (1), localizado
nas seguintes coordenadas (c.g.a. lat. 28°18’36.30”S, long. 49°07’39.20”W), daí segue rumo ao
Leste por linha seca e reta até o ponto dois (2) localizado nas seguintes coordenadas (c.g.a. lat.
28°18’38.50”S, long. 49°07’15.25”W), daí segue rumo ao Sul por linha seca e reta até o ponto
três (3) localizado nas seguintes coordenadas (c.g.a. lat. 28°18’56.00”S, long. 49°07’15.30”W),
daí segue rumo ao Leste por linha seca e reta até o ponto quatro (4) localizado nas seguintes
coordenadas (c.g.a. lat. 28°18’56.50”S, long. 49°06’56.70”W), daí segue rumo ao Norte por linha
seca e reta até o ponto cinco (5) localizado nas seguintes coordenadas (c.g.a. lat. 28°18’36.00”S,
long. 49°06’55.20”W), daí segue rumo ao Leste por linha seca e reta até o ponto seis (6)
localizado nas seguintes coordenadas (c.g.a. lat. 28°18’36.50”S, long. 49°06’40.50”W), daí segue
rumo ao Norte por linha seca e reta até o ponto sete (7) localizado nas seguintes coordenadas
(c.g.a. lat. 28°18’17.15”S, long. 49°06’39.60”W), deste ponto rumo ao Oeste, por linha seca e
reta até o ponto zero (0) inicial, fechando a poligonal do perímetro rururbano da açucena, na
localidade da Açucena, neste município.
 
Art. 124. Os imóveis que estão dentro da delimitação urbana, que estão cadastrados no INCRA e
que possui exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal e florestal, não serão tributados pelo
município.
§1º. Glebas que se enquadram nos termos deste artigo, mas que estiverem ocioso, poderão ser
tributados através do instrumento de IPTU progressivo e/ou submetidas a parcelamento
compulsório conforme Estatuto da Cidade e Plano Diretor do Município.
 
§2º. Gleba que possuir fração de área dentro do perímetro urbano igual ou superior à 1/3 (um
terço) será considerada urbana em sua totalidade para fins de parcelamento do solo e ocupação.
§3º. Nesses casos, não se aplicam as sanções do parágrafo primeiro.
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E GERAIS
 
Art. 125. A Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico será responsável
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pela ilustração do mapa do perímetro urbano geo-referenciado, em anexo, que será o
documento de interpretação máxima em caso de divergências.
Parágrafo Único. Divergências de informações referentes ao perímetro urbano deverão ser
notificadas imediatamente à Secretaria de Planejamento, que realizará as adequações e
submetê-las-á aos termos do §3º do artigo 2º.
 
Art. 126. Esta Lei revoga as disposições em contrário em especial a Leis Municipais n°s.
1.586/2000, 2.355/2007, 2.481/2008, 2501/2008, 2.598/2009 e 2801/2012.
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ROBERTO KUERTEN MARCELINO
Prefeito Municipal

Registrada na Secretaria de Administração e Fazenda e publicada no Diário Oficial Eletrônico do
município de Braço do Norte.
 

SILVÂNIO KNIESS MATES
Secretário da Administração e Fazenda


