
DECRETO Nº 4.406, DE 18 DE JANEIRO DE 2016. 

  

 

Dispõe sobre os critérios para edificar e regularizar mais de 

uma edificação no mesmo terreno, em algumas zonas e áreas do 

Município de Louveira, e dá outras providências. 

 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR, Prefeito Municipal de 

Louveira, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas, em especial pelo artigo 98, inciso XIV, da Lei Orgânica 

do Município de Louveira e; 

 

Considerando a necessidade de disciplinar e regulamentar os 

critérios para edificação ou regularização de mais de uma 

edificação no mesmo terreno, em algumas zonas e áreas do 

Município a seguir definidas. 

  

Decreta:  

 

Art. 1º - Os projetos para construção e/ou regularização de mais de 

uma edificação no mesmo terreno deverão atender às seguintes condições: 

 

I – ocupem ou pretendam ocupar terrenos situados nas: Zona de 

Uso Agrícola e Turístico – ZUAT; Zonas Urbanas de Conservação Ambiental ZCU-4 e ZCU-5 

(a exceção do loteamento ARATABA); e ainda em terrenos nas demais zonas urbanas, desde que 

mantenha o uso rural, com produção agrícola real, cadastrado no INCRA e com pagamento do 

ITR; 

 

II - não se caracterizem como empreendimentos imobiliários com o 

propósito de comercialização de unidades, seja de uso habitacional, comercial, de prestação de 

serviços ou industrial; 

III- cada edificação deve atender aos recuos e gabarito máximo 

definidos na Lei Municipal n.º 2.332/2013 para a zona de uso do solo onde se situa o imóvel, 

sendo que a distância mínima entre as edificações deve ser de 2 (dois) metros, nos termos do 

artigo 45 § 2º. Inciso III da Lei 2332/2013. 

 

 IV- o conjunto de edificações deve atender aos limites 

estabelecidos na Lei Municipal n.º 2.332/2013 para as taxas de ocupação e impermeabilização, 

para o índice de aproveitamento e para a densidade demográfica. 

 

§ 1.º A densidade demográfica máxima a ser adotada para os 

imóveis, devem seguir a legislação vigente, sendo que na ZCU-4 será de 40 Hab/ha. e nas 

demais áreas disciplinada neste decreto será de 8 Hab/ha.  

 

§ 2.º A construção de mais de 12 edificações no mesmo terreno 

caracterizará um conjunto habitacional, vedado por este Decreto.  
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Art. 2.º Os projetos de construção ou regularização de uma ou mais 

edificações, deverão ser instruídos com a planta de todo o imóvel, no qual conste a locação de 

todas as edificações existentes e as pretendidas, com a indicação da natureza de cada uma e dos 

respectivos recuos, sem prejuízo das demais exigências e documentação previstos na Lei n.º 

2.332/2013. 

Art. 3.º As edificações existentes que constem no levantamento 

aerofotogramétrico realizado em JUNHO 2013, e que não atendam às condições previstas na 

legislação vigente para regularização, serão apenas cadastradas para efeito de possível tributação 

e análise da densidade demográfica. 

 

Art. 4.º Em terrenos não atendidos pelos sistemas públicos de 

abastecimento de água e de coleta de esgotos sanitários deverão ser previstos sistemas próprios 

de abastecimento de água, coleta e disposição final de esgotos, dimensionados de acordo com as 

normas pertinentes. 

 

Art. 5º Os projetos para construção e/ou regularização de mais de 

uma edificação no mesmo terreno, deverão ser instruídos com os seguintes documentos: 

 

I – requerimento; 

 

II – matrícula atualizada do imóvel; 

 

III – cópia do espelho do IPTU ou ITR; 

 

IV – para as áreas que utilizarão este decreto, por ter atividade 

rural, devem apresentar o IPTU ou ITR e o INCRA; 

 

V – ART ou RRT; 

 

VI – implantação geral com a locação das respectivas edificações a 

serem regularizadas ou construídas, identificando a natureza das mesmas (agrícola ou 

residencial) dos cursos d’água e das áreas com vegetação nativa; 

 

VII – projeto das edificações constituído de planta baixa, corte, 

fachada, cobertura e memorial descritivo; 

 

VIII – quando for o caso, projeto do sistema próprio de 

abastecimento de água e de coleta e disposição final dos esgotos; 

 

IX – demais exigências constantes em outras leis e normativas da 

Prefeitura, que não colidam com o que foi neste decreto disciplinado poderá ser exigido pelas 

secretarias competentes. 

 

Parágrafo Único. Deverão todos os coproprietários constante da 

matrícula do imóvel assinarem o requerimento e o projeto dando a anuência expressa na 

edificação. Em caso de falecimento, devem todos os herdeiros ou representantes destes, se 

menores, assinarem.  
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Art. 6.º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

 

 

Louveira, 18 de janeiro de 2016. 

 

 

 

 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 18 de 

janeiro de 2016. 

 

 

 

 

 

LUIS HENRIQUE SILVA SCHENEIDER  

Secretário de Administração 

 

 


