
Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
LEI COMPLEMENTAR Nº 186, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017 

Altera a Lei Complementar nº 80, de 09 de 

outubro de 2006, a Lei Complementar nº 86, 

de O 1 de agosto 2007, e dá outras 

providências. 

JOSÉ CARLOS HORI, Prefeito Municipal de Jaboticabal, Estado de 

São Paulo, no uso de suas atribuições legais; 

Faz saber que a Câmara Municipal de Jaboticabal, em sua sessão de 18 

de setembro de 201 7, decretou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar: 

Art. 1º Fica alterado o Mapa 01 de Zoneamento e Uso do Solo Urbano, 

instituído pela Lei Complementar nº 80, de 09 de outubro de 2.006 (Plano Diretor do 

Município), com a criação da Zona Comercial 1 (ZC 1 ), delimitada pelas seguintes vias: 

a) Rua São João; 

b) Avenida Amorim Brenha; 

c) Rua Euclides da Cunha; 

d) Avenida Prudêncio Ortiz; 

e) Rua Castro Alves e 

f) Avenida Carlos Berchieri. 

Parágrafo único. A alteração de que trata o "caput" deste artigo 

substitui a classificação atual, tendo sido aprovada pelo Conselho do Plano Diretor de 

Jaboticabal - CONSPLAN, conforme se depreende do Processo Administrativo nº 

14.354-5/2017. 
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Art. 2º Fica alterado o Mapa 01 de Zoneamento e Uso do Solo Urbano, 

instituído pela Lei Complementar nº 80, de 09 de outubro de 2.006 (Plano Diretor do 

Município), com a criação da Zona Comercial 2 (ZC2), delimitada pelas seguintes vias: 

a) Rua dos Trabalhadores; 

b) Avenida Capitão Alberto Mendes Júnior; 

c) Rua Professor Mário de Campos; 

d) Avenida Clotilde Verri; 

e) Avenida Amélia S. Baaklini; 

f) Rua Francisco Ferrari e 

g) Avenida Carlos Berchieri. 

Parágrafo único. A alteração de que trata o "caput" deste artigo 

substitui a classificação atual, tendo sido aprovada pelo Conselho do Plano Diretor de 

Jaboticabal - CONSPLAN. 

Art. 3° O parágrafo terceiro do artigo 31 da Lei Complementar nº 86, 

de 01 de agosto 2007, passa a vigorar com a seguinte redação: 

''Art. 31. 

(..) 

§3º Nas Zonas Comerciais 1 e 2 (ZCJ e ZC2) e nas Zonas de Corredor 

Comercial 1 (ZCCJ), exclusivamente em relação às edificações destinadas a igreja e 

cultos religiosos, ao comércio e/ou prestação de serviços, fica dispensada a 

obrigatoriedade da construção de estacionamentos/garagens e de reserva de recuos 

frontais, laterais e de fundos, desde que atendam aos demais índices urbanísticos e aos 

parâmetros mínimos de iluminação e ventilação previstos na legislação municipal e 

estadual. 

(..)" 

Art. 4° A Tabela de que trata o artigo 48 da Lei Complementar nº 80, de 

09 de outubro de 2006, e o Anexo III, da Lei Complementar nº 86, de O 1 de agosto 

2007, passam a vigorar nos seguintes termos: 
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ZER ZR ZM ZCl ZC2 ZCCl ZCC2 ZI ZAP 

Taxa 70 70 70 80 80 80 80 80 30 

máxima de 

ocupação 

(%) 

Coeficiente 1.40 2.0 6.0 6.0 1.4 6.0 1.4 2.1 0.60 

básico de 

utilização 

Área 360 300 200 125 300 200 360 450 1000 

mínima do Nota 

lote meio 1 

de quadra 

(m2) 

Área 450 450 300 125 360 300 450 600 1000 

mínima 1 

1 

lote de i 

1 

esquina 
! 

(m2) 

Testada 12 10 10 5 10 10 12 15 20 

mínima do 

lote meio 

de quadra 

(m) 

Testada 15 
1 

15 15 5 12 15 15 20 20 

mínima do 
i 

lote de 

esquina 

(m)-Nota 

2 
i 
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mínima 

permeável 

(% do lote) 

Recuo 

frontal 

mínimo 

(m) 

Recuo 

lateral 

mínimo 

(incluindo 

fundos) 

Nota 1 

5 5 5 5 5 5 5 5 

3,00 3,00 3,00 Para uso Para uso Para uso 5,00 5,00 

Nota não não não Nota 

3 Nota Nota residencial: residencial: residencial: 3 

4e5 4e5 Nova Nova Nova 

redação do redação do redação do 

§ 3° do § 3° do § 3º do 

ART 31 da ART 31 da ART 31 da 

Lei Lei Lei 

86/2007 86/2007 86/2007 

! Para uso I Para uso ! Para uso 
1 ' 

1 residencial: 'residencial: f residencial: 1 

1 

Nota Nota Nota considerar considerar considerar Nota NSA 

6 7 7 Nota 7 Nota 7 Nota 7 

Para uso Para uso Para uso 

não não não 

residencial: residencial: residencial: 

Nova Nova Nova 

redação do I redação do redação do 

§ 3 º do § 3 º do ! § 3 º do 
' ! 

ART 31 da ART 31 da ART 31 da 

Lei Lei Lei 

86/2007 86/2007 86/2007 

6 Nota 

8 

70 

5,00 

Com exceção do Distrito Industrial "José Aparecido Tomé" onde os lotes deverão ter 

área mínima de 1000 m2 e testada mínima de 20,00 m; 
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Considera-se a testada de um lote de esquina a dimensão entre as projeções das divisas 

laterais 

Nota3 

Somente serão permitidas as construções com pavimento térreo, pavimento superior e 

subsolo. 

Nota 4 

Edificação térrea poderá ser construída em até 60% da testada desde que seja para 

abrigo de veículos 

Nota 5 

Sendo pavimento térreo e superior: recuo mínimo de 3,00 m; 

Sendo de 3 a 5 pavimentos: recuo mínimo de 4,00 m; 

Sendo de 6 a 1 O pavimentos: recuo mínimo de 6,00 m. 

Nota6 

Sendo a edificação térrea (até 4,00 m de altura): podendo edificar nas divisas laterais e 

de fundos; 

Sendo a edificação com pavimento térreo e superior: 2,00 m podendo edificar em uma 

das divisas laterais ou fundo; 

Nota 7 

Sendo a edificação térrea (até 4,00 m de altura): podendo edificar nas divisas laterais e 

de fundos; 

Sendo a edificação com pavimento térreo e superior: 2,00 m podendo edificar em uma 

das divisas laterais ou fundo; 

Sendo a edificação 3 ou 4 pavimentos: 2,00 m de ambos os lados e fundos; 

Sendo a edificação 5 a 15 pavimentos: 4,00 m de ambos os lados e fundos; 

Sendo a edificação acima de 15 pavimentos: 6,00 m de ambos os lados e fundos. 

Nota 8 

Desde que se atenda aos índices urbanísticos e demais parâmetros técnicos, inclusive 

iluminação e ventilação. 

Art. 5º O desdobro de lotes situados na Zona Comercial 1 (ZCl) 

será permitido desde que atenda à área mínima determinada pela legislação federal, 
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almente correspondente a 125 m2 

( cento e vinte e cinco metros quadrados) de área 

total e testada mínima de 05 (cinco) metros. 

Art. 6º O inciso IV do artigo 14 da Lei Complementar nº 86, de O 1 de 

agosto 2007, passa a vigorar nos seguintes termos: 

"Art. 14. 

(..) 

IV - Nas Zonas Comerciais 1 e 2 (ZCI e ZC2) serão permitidas as 

atividades comerciais e seus serviços conexos, típicos de centro urbano. " 

Art. 7º O artigo 22 da Lei Complementar nº 86, de O 1 de agosto 2007, 

passa a vigorar nos seguintes termos: 

"Art. 22. Atendidos os parâmetros mínimos de iluminação e ventilação 

dos compartimentos da edificação, bem como os demais índices urbanísticos previstos 

na Tabela do Anexo IIL integrante da presente Lei, a utilização das divisas laterais e de 

fundos observará os seguintes critérios: 

I - Em se tratando de edificação térrea, poderão ser utilizadas as divisas 

laterais e de fundo; 

II - Em se tratando de edificação de até 02 (dois) pavimentos, composta 

por pavimento térreo e 01 (um) pavimento superior, poderão ser utilizadas as divisas 

laterais e de fundos no pavimento térreo e no pavimento superior deverão ser 

obedecidos o recuo lateral e de fundos de 2,00m, facultando a utilização de apenas OI 

(uma) divisa lateral ou de fundo. 

III - Em se tratando de edificação de 03 (três) ou mais pavimentos, 

composta por pavimento térreo e pavimentos superiores, poderão ser utilizados os 

critérios previstos nos incisos I e li deste artigo e os recuos previstos na Tabela do 

Anexo Ili de forma escalonada. " 
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Art. 8° O artigo 25 da Lei Complementar nº 86, de O 1 de agosto 2007, 

passa a vigorar com o parágrafo único, nos seguintes termos: 

"Art. 25 

(..) 

Parágrafo único. O alinhamento ao fundo do lote e às respectivas 

laterais de que trata o caput deste artigo deverão ser limitados à altura máxima de 

4,50m, considerando-se a parte mais alta do telhado e/ou cobertura em ambos os lados 

em que forem construídas nas divisas, tanto laterais, como de fundo. " 

Art. 9° O art. 40 da Lei Complementar nº 86, de O 1 de agosto 2007, 

passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 40. Em relação ao desmembramento de lotes contendo residências 

já edificadas na frente e no fundo de um mesmo terreno deverão ser observados os 

seguintes requisitos: 

(..) 

II. As residências de fundo de lote deverão ter acesso livre e 

independente para a via ou logradouro público, computável para os efeitos de cálculo 

do coeficiente de ocupação. 

III. A largura do acesso a que se refere o inciso anterior deverá ter, no 

mínimo, 1,50m. 

(..). 

§1°. As residências a que se refere o "caput" deste artigo deverão ser 

unifamiliares e, no máximo, assobradadas, composta por pavimento térreo e OI (um) 

pavimento superior. 
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§2". Os lotes que ainda não foram edificados ou que foram edificados 

posteriormente à vigência da Lei Complementar nº 15/1993 não poderão se valer do 

beneficio de que trata este artigo. " 

Art. 10. O artigo 46 da Lei Complementar nº 86, de O 1 de agosto 2007, 

passa a vigorar com o parágrafo único, nos seguintes termos: 

''Art. 46 (..) 

Parágrafo único. Quando da elaboração dos projetos que visem a 

alteração ou revisão do Zoneamento Territorial do Município e/ou uso e ocupação do 

solo urbano, a matéria deverá, obrigatoriamente, ser encaminhada ao CONSPLAN 

(Conselho do Plano Diretor) para análise e emissão de parecer, que fará parte 

integrante do processo para envio ao Poder Legislativo. " 

Art. 11. Fica alterado o zoneamento de Zona de Alta Permeabilidade 

(ZAP) para Zona Mista (ZM), em área situada na Rua Euclides da Cunha, Bairro X, 

conforme identificado no Anexo Único da presente Lei Complementar, que passa a 

substituir o Anexo I da Lei Complementar nº 86, de O 1 de agosto 2007, consoante 

aprovação pelo Conselho do Plano Diretor de Jaboticabal - CONSPLAN. 

Art. 12. Fica inserido no Anexo Ida Lei Complementar nº 86, de 01 de 

agosto 2007, conforme identificado no Anexo Único da presente Lei Complementar, a 

Zona Residencial (ZR) na área registrada sob o número de matrícula 32.851 no Cartório 

de Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, Livro nº 2, Registro Geral, 

consoante aprovação pelo Conselho do Plano Diretor de Jaboticabal - CONSPLAN. 

Art. 13. As alterações trazidas pela presente Lei Complementar no 

tocante a índices urbanísticos e critérios de edificação aplicam-se imediatamente às 

obras em curso, possibilitando a reanálise dos projetos pela Secretaria Municipal de 

Planejamento e o respectivo cancelamento de eventuais sanções aplicadas. 
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Parágrafo único. No tocante às edificações concluídas e lançadas no 

Cadastro Imobiliário Municipal, é facultada a regularização do projeto segundo os 

critérios vigentes, mantendo-se, contudo, eventuais sanções pecuniárias aplicadas. 

Art. 14. A presente Lei Complementar entra em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 21 de setembro de 2017. 

PA 

Secretário de Planejamento 

Registrada e publicada no Departamento de Comunicação Administrativa, aos 21 de 

setembro de 201 7. 

Agente Administrativo 
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