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LEI COMPLEMENTAR N° 4.280, DE 18 DE SETEMBRO DE 2009

Altera dispositivos da Lei Complementar n° 3.902, de 6 de Outubro de 2006, que “dispõe sobre o parcelamento do solo e urbanizações especiais
do Município de Araras, suas normas disciplinadoras”, e dá providências correlatas.

Dr. Nelson Dimas Brambilla, Prefeito em exercício do Município de Araras, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e é sancionada e promulgada a seguinte Lei:

Art. 1°  Fica devidamente alterada a redação dos arts. 77 a 81 da Lei Complementar n° 3.902, de 6 de outubro de 2006, que passam a
vigorar da seguinte forma:

"Art. 77.  Entende-se por Vila o conjunto de unidades habitacionais unifamiliares e autônomas, dispostas horizontalmente, isoladas,
agrupadas ou geminadas, fechado com muro, no todo ou em parte do seu perímetro, com no mínimo 2,20 metros de altura, sendo identificado
pelas seguintes características:

I - o objeto de venda ou aluguel é edificação autônoma à qual estão integradas áreas de terreno;

II - o objeto do direito de propriedade é constituído por uma fração ideal do terreno, das partes comuns e mais a unidade autônoma;

III - as vias de circulação, praças e demais espaços coletivos internos, cobertos ou descobertos, são de propriedade de todos os
condôminos, os quais terão sua fração ideal nestes logradouros comuns;

IV - o perímetro da Vila é fechado e o acesso à mesma está sujeito à fiscalização dos condôminos;

V - o registro da Vila junto ao Cartório de Imóveis segue os trâmites previstos na Lei Federal n° 4.591, de 16 de novembro de 1964;

VI - o número de unidades habitacionais unifamiliares autônomas é no mínimo de 03 (três) e no máximo de 99 (noventa e nove);

VII - os terrenos ou glebas destinados à implantação das Vilas deverão possuir frente e acesso para vias públicas oficiais de circulação de
veículos, com largura igual ou superior a 14 (quatorze) metros.

§ 1°  Nas áreas que integram a ZEIS - Zona Especial de Interesse Social, a Vila possuirá as seguintes características:

a) as unidades habitacionais unifamiliares poderão ser superpostas em 01 (um) pavimento, configurando-se em térreo e superior;

b) poderá ser dispensado o fechamento do perímetro do conjunto e, nesse caso, doadas ao Município as ruas e demais áreas de uso
comum, que se tornarão públicas;

c) a área do terreno ou gleba será igual ou inferior a 3,5 (três e meio) ha e a quantidade máxima de unidades habitacionais unifamiliares será
de 380 (trezentos e oitenta), preservada a exigência do EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança para os conjuntos, cuja quantidade ultrapasse 200
(duzentas) unidades, nos termos do Decreto Municipal n° 5.558/2008.

§ 2°  São obrigatórias a elaboração de projetos e a execução - pelo proprietário da Vila - dos equipamentos de infra-estrutura citados no
artigo 20 desta Lei.

§ 3°  O proprietário da Vila ou os condôminos arcarão com o consumo de energia elétrica da iluminação pública, citada no inciso III do artigo
20 desta Lei, com exceção dos conjuntos implantados nas ZEIS nos quais ficará a cargo do Município.

Art. 78.  Entende-se por área de uso privativo na Vila a parcela de terreno sobre a qual é edificada a unidade habitacional unifamiliar
autônoma, devendo conter abrigo para veículo, coberto ou descoberto, de uso exclusivo.

Parágrafo único.  Nas Vilas implantadas em áreas localizadas nas ZEIS com unidades agrupadas e superpostas, a área de uso privativo
será a área de projeção horizontal da unidade habitacional, acrescida da vaga de estacionamento de uso exclusivo com dimensões mínimas de
2,50 (dois e meio) metros x 4,50 (quatro e meio) metros e do quintal na unidade do pavimento térreo, quando houver.

Art. 79.  Entende-se por unidade habitacional unifamiliar autônoma na Vila a moradia com as seguintes características:

I - compartimentos específicos mínimos: sala, dormitório, cozinha, banheiro e área de serviço;

II - área de construção mínima: 40 (quarenta) m²;

III - área mínima de banheiro igual 03 (três) m² e igual ou maior a 15% (quinze por cento) do total da área destinada ao dormitório ou área
mínima de 2,50 (dois e meio) m² nos conjuntos implantados nas ZEIS;

IV - cada unidade habitacional unifamiliar deverá conter reservatório de água próprio e individual além de conter medição individual de água
(hidrômetro).

§ 1°  A unidade habitacional unifamiliar autônoma poderá ser térrea ou assobradada, sendo permitida, em conjuntos implantados nas ZEIS,
unidades superpostas até o limite de 1 (um) pavimento, configurando-se térreo e superior.

§ 2°  A unidade habitacional unifamiliar autônoma ocupará o máximo de 70% (setenta por cento) da área especifica do terreno de uso
privativo, incluídos eventuais abrigos cobertos para veículos construídos nessa área de terreno, sendo permitida, em conjuntos implantados nas
ZEIS com unidades superpostas, a ocupação pela projeção das mesmas de até 80% (oitenta por cento) do terreno de uso privativo quando houver
quintal nas unidades térreas ou 100% (cem por cento) do terreno de uso privativo quando não houver quintal, assegurando, nesses casos,
distância mínima entre as construções de 4 (quatro) metros nos fundos.

§ 3°  A unidade habitacional unifamiliar autônoma poderá ser construída de forma agrupada até no máximo 06 (seis) unidades, desde que as
paredes divisórias possuam no mínimo 14 (quatorze) centímetros de espessura.
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§ 4°  Os conjuntos dessas unidades, denominadas em série, terão afastamentos laterais mínimos de 4 (quatro) metros entre si e de 2 (dois)
metros em relação a qualquer outra edificação e divisas do terreno, sendo permitido, em conjuntos implantados nas ZEIS afastamento lateral
mínimo de 3 (três) metros entre si.

Art. 80.  O projeto urbanístico da Vila considerará os seguintes parâmetros:

I - área mínima de uso privativo da unidade habitacional unifamiliar autônoma de 160 (cento e sessenta) m² com frente mínima de 08 (oito)
metros e de 120 (cento e vinte) m² com frente mínima de 06 (seis) metros para unidades assobradadas agrupadas nos termos dos parágrafos 3° e
4° do artigo 79 desta Lei;

II - acesso independente a cada unidade habitacional, através de vias públicas de circulação de veículos, internas ao conjunto;

III - área mínima de circulação de veículos e pedestres: 12% (doze por cento) da área total do terreno do empreendimento;

IV - área mínima de lazer e serviço coberta ou descoberta: 15% (quinze por cento) da área total do terreno do empreendimento ou
equivalente a 05 (cinco) m² por unidade habitacional no caso de Vilas implantadas nas ZEIS, sendo obrigatório, nesses casos, a concentração de
no mínimo 50% (cinqüenta por cento) do total em uma só área;

V - a área de lazer e serviço não poderá situar-se na frente da área de uso privativo;

VI - largura mínima da via principal igual a: faixa de rolamento de 07 (sete) metros e passeios de 02 (dois) metros e para via secundária igual
a: faixa de rolamento de 06 (seis) metros e passeios de 1,50 (um e meio) metros. A definição de via principal e via secundária será elaborada pela
Secretaria responsável pelo Planejamento segundo critério técnico;

VII - faixa de acomodação de veículos fora da via pública, junto ao portão de acesso, exceto para as Vilas implantadas nas ZEIS;

VIII - bolsão para carga e descarga de lixo domiciliar, fora da via pública, adjacente a área coberta, fechada ou não, destinada a depósito de
lixo, tendo como base de cálculo 20 (vinte) litros por unidade habitacional unifamiliar autônoma, exceto nas Vilas implantadas nas ZEIS nas quais
deverá ser previsto local apropriado para colocação do lixo domiciliar junto aos acessos das vias secundárias.

§ 1°  Entende-se como área de circulação de pedestre a área específica com piso adequado ao percurso dentro do lote, interligando a
unidade habitacional unifamiliar autônoma às áreas de interesse internas ao lote e à via pública.

§ 2°  A implantação de Vilas contíguas não poderá resultar em área total superior a 05 (cinco) ha, nem tampouco em dimensão linear
superior a 400 (quatrocentos) metros, caso em que será obrigatória a previsão de vias públicas nos seus limites, conforme diretriz do órgão de
planejamento.

§ 3°  As divisas da parte fechada, lindeiras a vias e logradouros públicos, receberão tratamento paisagístico, respeitando-se distância
mínima de 2 (dois) metros.

Art. 81.  É obrigatório a reserva de terreno localizado na porção externa, com frente para a via pública, a ser doado ao Município como bem
dominial, nas seguintes proporções:

I - 5% (cinco por cento) da área total do empreendimento, quando contiver de 31 (trinta e um) a 50 (cinqüenta) unidades;

II - 6,5% (seis e meio por cento) da área total do empreendimento, quando contiver de 51 (cinqüenta e um) a 99 (noventa e nove) unidades
autônomas;

Parágrafo único.  Este artigo não se aplica às Vilas construídas nas áreas que integram as ZEIS - Zona Especial de Interesse Social."

Art. 2°  Permanecem válidos e inalterados os demais dispositivos constantes da Lei Complementar n° 3.902, de 6 de outubro de 2006, e
alterações.

Art. 3°  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dr. Nelson Dimas Brambilla
Prefeito Municipal em exercício

Dr. José Luiz Corte
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

Registrada e Publicada na Divisão de Comunicações, do Departamento de Comunicações, da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos,
desta Prefeitura Municipal de Araras, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e nove.

* Este texto não substitui a publicação oficial.
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