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ANEXO I – GLOSSÁRIO 

I.Alinhamento - Linha divisória entre o lote e o logradouro 

público; 

II.Área Construída Computável é a soma das áreas cobertas de 

todos os pavimentos de uma edificação, que são consideradas 

para o cálculo do coeficiente de aproveitamento;  

III.Área Construída Não Computável é a soma das áreas cobertas 

de uma edificação não consideradas para o cálculo do 

coeficiente de aproveitamento, nos termos dispostos na 

legislação pertinente;  

IV.Área Construída Total é a soma das áreas cobertas de todos 

os pavimentos de uma edificação;  

V.Área de Proteção Ambiental - APA é uma Unidade de 

Conservação de Uso Sustentável, dotada de atributos 

abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente 

importantes para a qualidade de vida e o bem - estar das 

populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger 

a diversidade biológica, disciplinar o processo de 

ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 

naturais, podendo conter áreas de domínio público e/ou 

privado; 

VI.Área de utilização comum ou Áreas Comuns - Área que pode 

ser utilizada em comum por todos os proprietários de um 

condomínio edificado, sendo livre o acesso e o uso, de 

forma comunitária; 

VII.Área impermeabilizada - Área do lote coberta por piso 

impermeável ou edificação que não permite nenhuma 

infiltração da água no solo; 

VIII.Áreas institucionais - Áreas destinadas à instalação dos 

equipamentos comunitários; 

IX.Assentamentos Precários e Irregulares são ocupações 

inseridas em parcelamentos informais ou irregulares, 

localizadas em áreas urbanas públicas ou privadas, 

utilizadas predominantemente para fins de moradia como 

favelas, núcleos habitacionais, loteamentos irregulares ou 

clandestinos e conjuntos habitacionais de interesse social 

não regularizados;  

X.Aterros sanitários são instalações de grande porte, 

voltadas à disposição final exclusivamente de rejeitos no 

solo que, sem causar danos à saúde pública e à segurança, 

minimizam os impactos ambientais, utilizando princípios de 

engenharia para confinar os rejeitos à menor área possível 

e reduzi-los ao menor volume permissível, devendo atender 

às especificações da ABNT;  
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XI.Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização: documento 

cartográfico que registra os diferentes compartimentos 

geológicos e geomorfológicos presentes no município, 

qualificando-os quanto aos seus comportamentos geotécnicos 

e hidrológicos frente ao uso urbano e definindo os 

critérios  

XII.Coeficiente de Aproveitamento é a relação entre a área 

edificada, excluída a área não computável, e a área do 

lote, podendo ser:  

a) básico, que resulta do potencial construtivo gratuito 

inerente aos lotes e glebas urbanos; 

b) máximo, que não pode ser ultrapassado; 

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

subutilizado; 

XIII.Contrapartida Financeira é o valor econômico, 

correspondente à outorga onerosa de potencial construtivo 

adicional, a ser pago ao Poder Público pelo proprietário 

de imóvel, em espécie ou em Certificados de Potencial 

Adicional de Construção - CEPAC;  

XIV.Desmembramento - Subdivisão de glebas em lotes destinados 

à edificação, com aproveitamento do sistema viário 

existente, desde que não implique a abertura de novas vias 

e logradouros públicos, nem o prolongamento, modificação 

ou  

XV.Empreendimento de Habitação de Interesse Social - EHIS 

corresponde a uma edificação ou um conjunto de edificações, 

destinado total ou parcialmente à Habitação de Interesse 

Social e usos complementares, conforme disposto na 

legislação específica;  

XVI.Equipamentos Urbanos, Sociais ou Comunitários são imóveis 

destinados a serviços públicos de uso coletivo, que 

integram as políticas públicas de diferentes setores 

voltados à efetivação e universalização de direitos 

sociais; - ver definição vigente da 6.766/79.  

XVII.Eixo da via - É formada pelo conjunto de lotes, cuja frente 

esteja voltada para um mesmo logradouro no intervalo entre 

dois logradouros distintos que tenham acesso ao logradouro 

gerador da face de quadra, sendo considerada a situação 

fática de todos os logradouros; 

XVIII.Fachada Ativa - corresponde à ocupação 

da fachada localizada no alinhamento de passeios públicos 

por uso não residencial com acesso aberto à população e 

abertura para o logradouro; 
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XIX.Gabarito - Medida decorrente da diferença entre o pavimento 

térreo e o nível da cobertura, excluídos o ático, as casas 

de máquinas e a caixa d’água; 

XX.Gleba - Área de terra que não foi objeto de loteamento ou 

desmembramento; 

XXI.Habitação de Interesse Social - HIS é aquela destinada ao 

atendimento habitacional das famílias de baixa renda, 

podendo ser de promoção pública ou privada;  

XXII.Largura da via - Distância entre os alinhamentos dos lotes, 

englobando leito carroçável e o passeio público; 

XXIII.Lote - Área resultante de loteamento, desmembramento ou 

desdobro, com pelo menos uma divisa com frente para via 

oficial de circulação; 

XXIV.Loteamento - Subdivisão de glebas em lotes destinados a 

edificação, com abertura de novas vias de circulação, de 

logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou 

ampliação das vias existentes; 

XXV.Macrozona é uma divisão territorial do Município, de acordo 

com critérios pré-estabelecidos, que considera as 

características ambientais e geológicas relacionadas à 

aptidão para a urbanização 

XXVI.Outorga Onerosa do Direito de Construir - é a concessão, 

pelo Poder Público, de potencial construtivo adicional 

acima do resultante da aplicação do Coeficiente de 

Aproveitamento Básico, até o limite estabelecido pelo 

Coeficiente de Aproveitamento Máximo, de alteração de uso 

e parâmetros urbanísticos, mediante pagamento de 

contrapartida financeira 

XXVII.Parque Natural Municipal é uma Unidade de Conservação de 

Proteção Integral criada pelo município, correspondente ao 

Parque Nacional, que tem como objetivo básico a preservação 

de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e 

beleza cênica, vedado o uso direto dos recursos naturais 

e permitida a realização de pesquisas científicas, o 

desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 

ambiental, de recreação em contato com a natureza e de  

XXVIII.Quadra - Área resultante de loteamento, delimitada por 

vias oficiais de circulação ou demais logradouros 

públicos; 

XXIX.Recuo - Distância medida em projeção horizontal entre o 

limite externo da edificação e a divisa do lote e são 

definidos por linhas paralelas às divisas do lote, 

ressalvados o aproveitamento do subsolo e a execução de 

saliências em edificações, nos casos previstos em lei; 
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XXX.Regularização Fundiária de Interesse Específico é a 

regularização fundiária quando não caracterizado o 

interesse social, realizada mediante a adoção de medidas 

mitigadoras e compensatórias na forma da legislação 

regulamentadora;  

XXXI.Regularização Fundiária de Interesse Social é a 

regularização fundiária de assentamentos irregulares 

ocupados, predominantemente, por população de baixa renda, 

nos casos em que a área esteja ocupada, de forma mansa e 

pacífica, há, pelo menos, 5 (cinco) anos, demarcada como 

ZEIS ou declarada de interesse para implantação de projetos 

de regularização fundiária de interesse social;  

XXXII.Regularização Fundiária é o conjunto de medidas jurídicas, 

urbanísticas, ambientais e sociais que visam à 

regularização de assentamentos irregulares e à titulação 

de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à 

moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

propriedade urbana e o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado;  

XXXIII.Remanescentes de Mata Atlântica são fragmentos vegetais de 

Mata Atlântica primária e secundária em estágio avançado 

ou médio de regeneração, conforme Lei Federal nº 14.428 de 

2006 e suas regulamentações;  

XXXIV.Subsolo - Todo pavimento da edificação localizado abaixo 

do pavimento térreo; 

XXXV.Taxa de Ocupação é a relação entre a área da projeção 

horizontal da edificação ou edificações e a área do lote;  

XXXVI.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;  

XXXVII.Transporte Individual corresponde aos veículos privados 

motorizados que circulam sobre pneus;  

XXXVIII.Unidades de Conservação de Proteção Integral são unidades 

de conservação cujo objetivo é preservar a natureza, sendo 

admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais;  

XXXIX.Unidades de Conservação de Uso Sustentável são unidades de 

conservação cujo objetivo é compatibilizar a conservação 

da natureza com uso sustentável de parcela dos seus 

recursos naturais, sendo admitidas presença de moradores 

e atividades econômicas;   

XL.Unidades de Conservação, definidas pela Lei Federal nº 

9.985 de 2000, são espaços territoriais com 

características naturais relevantes, legalmente 

instituídos pelo Poder Público, com objetivos de 



 

 

5 

 

conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, aos quais se aplicam garantias adequadas de 

proteção;  

XLI.Uso Misto é aquele que envolve, simultaneamente, no mesmo 

lote ou na mesma edificação, o uso residencial e o uso não 

residencial ou ainda, dois usos não residenciais de 

diferentes categorias;  

XLII.Uso Não Residencial - NR é aquele que envolve o 

desenvolvimento de atividades comerciais, de serviços, 

industriais e institucionais;  

XLIII.Uso Residencial - R é aquele que envolve a moradia de um 

indivíduo ou grupo de indivíduos;  

XLIV.Uso Sustentável é a exploração do ambiente de maneira a 

garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis 

e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os 

demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e 

economicamente viável;  

XLV.Via de circulação - Espaço destinado à circulação de 

veículos ou pedestres, sendo que: 

XLVI.Via de pedestre - É o espaço destinado à circulação de 

pedestres, aberto ao público, de propriedade pública, 

incluindo passeio público e escadarias, desde que 

combinadas com rampas. 

XLVII.Via oficial de circulação de veículos ou pedestres - é 

aquela aceita, declarada ou reconhecida como oficial pelo 

Executivo; 

XLVIII.Via particular de circulação de veículos ou pedestres - é 

aquela de propriedade privada, mesmo quando aberta ao uso 

público; 


