






























































































































ANEXO I 

DEFINIÇÕES TÉCNICAS

Afastamento das divisas - é a distância mínima perpendicular entre a edificação e as divisas laterais e 

de fundos do terreno.

Alinhamento - linha que delimita o lote privado da área do domínio público, estabelecido no projeto 

do loteamento.

Altura da edificação - é a dimensão vertical máxima da edificação, expressa em metros, quando 

medida do seu ponto mais alto até o nível do terreno, ou em número de pavimentos a partir do térreo, 

inclusive.

Altura do vizinho - é a altura permitida da edificação encostada no lote lateral, que deve ter uma 

extensão máxima para não interferir na insolação do lote vizinho.

Coeficiente de aproveitamento básico - é a relação entre a área edificad, excluída a área não 

computável, e a área do lote., que resulta no potencial construtivo gratuito.

Coeficiente de aproveitamento máximo - é o fator estabelecido para cada uso nas diversas zonas 

que, multiplicado pela área do terreno, define a área máxima computável admitida neste mesmo 

terreno, mediante pagamento de outorga onerosa.

Coeficiente de aproveitamento mínimo -- é o fator estabelecido para cada uso nas diversas zonas 

que, multiplicado pela área do terreno, define a área mínima computável admitida neste mesmo 

terreno, abaixo da qual o imóvel poderá ser considerado subutilizado.

Dimensão do lote - é estabelecida para fins de parcelamento do solo e ocupação do lote e indicada 

pela testada e área mínima do lote.

EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança

Gleba - é a área de terra que não foi objeto de arruamento e loteamento;

Logradouro Público - é todo e qualquer espaço de uso comum do povo;

Lote - parcela de terra delimitada, resultante de loteamento ou desmembramento, inscrita no Cartório 

de Registro de Imóveis, com pelo menos uma divisa lindeira à via de circulação pública, servida de 

infra-estrutura básica, cujas dimensões devem atender ao definido pela Lei do Plano Diretor e Lei de 

Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, na zona em que se situe.

Recuo frontal - é a distância mínima perpendicular entre a fachada da edificação no nível térreo e o 

alinhamento predial existente ou projetado.

Taxa de Ocupação - é o percentual expresso pela relação entre a área de projeção ortogonal da 

edificação ou edificações sobre o plano horizontal e a área do lote ou terreno onde se pretende edificar.

Taxa de permeabilidade - é o percentual da área do terreno que deve ser mantido permeável.

Testada ou frente do lote ou gleba - é o alinhamento correspondente à via pública, a dimensão da 

face do lote voltada para o logradouro.

Uso multifamiliar - mais de uma edificação destinada à habitação, construída em um único lote.


