GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 2.162, DE 26 DE AGOSTO DE 2010.

Altera dispositivo da Lei n° 1.570/2003, de 18 de
dezembro de 2003, que dispoe sobre as areas
especiais de interesse urbanistico do Municipio de
Caucala, no anexo que indica a estabelece parametros
urbanisticos para a Area Especial de Interesse
Urbanistico da UP 9.2 a da outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAUCAIA
Faço saber que a CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:
Art. 1°- Altera o ANEXO 1 da Lei n° 1.570 de 18 de dezembro de 2003, que alterou os ANEXOS VI
a IX da Lei n° 1.369 de 15 de maio de 2001, na parte que trata dos parametros da UP 9.2, inserida
na UTP-9.
§ 1°- Estabelece os Parametros Urbanisticos de Uso a Ocupaqao para a Area Especial de
Interesse Urbanistico da UP 9.2, que passa a ter a seguinte redação:

UTP 9
LOTE MINIMO
GABARITO MÁXIMO
ALTURA MÁXIMA
USO ADEQUADO
USO PROIBITIVO
USO RESTRITIVO

UP 9.2
250,OOm2
12 PAVIMENTOS
37,50m
R,G1,G2,PE1
PE2,PE3,RIS
MISTO (1*)

(*) O use misto na UP 9.2 obedecera aos mesmos parametros do Grupo 1.
§ 2°- Estabelece a Regulamentagao dos Parametros Urbanisticos de Uso e Ocupar,ao para
a Area Especial de Interesse Urbanistico - EIU 1 - Lagoa do Pabussu na UP 9.2, que passa a ser
regulamentada conforme ANEXO IJNICO desta Lei.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3° Revogam-se as disposigoes em contrario.
PASO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA, em 26 de agosto de 2010.

WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS
Prefeito Municipal
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ANEXO UNICO DA LEI N° 2.162, DE 26 DE AGOSTO DE 2010.
REGULAMENTAQAO CUE ESTABELECE PARAMETROS DE USO E OCUPAQAO PARA A
AREA ESPECIAL DE INTERESSE URBANISTICO LAGOA DO PABUSSU.

A Area Especial de Interesse Urbanistico Lagoa do Pabussu esta situada na UP 9.2 a tern os
seguintes limites:
Item 01 - Extremando:
Ao NORTE:

Confrontando-se corn a antiga estrada do Garrote do trecho entre a
Rua Manoel Rodrigues ate a Rua Joaquim Mota, segue por esta ate
encontrar a Rua Joao Alfredo, seguindo pela Rua Joao Alfredo ate o
seu final dai corn o prolongamento desta ate a CE-090;

Ao SUL:

Confrontando-se corn a Rua Cel. Correia no trecho
compreendido entre a CE-090 e a Rua Manoel Rodrigues;
Confrontando-se corn a CE-090 do trecho entre o
prolongamento da Rua Joao Alfredo ate a CE-090 e a Rua Cel.
Correia-,
Confrontando-se corn a Rua Manoel Rodrigues, do trecho
entre a antiga estrada do Garrote e a Rua Cel. Correia.

Ao LESTE:

Ao OESTE:

Item 02 - Serao adequados na Area Especial de Interesse Urbanistico Lagoa do Pabussu, os
seguintes usos a atividades:
a) Parques urbanos no retorno dos recursos hidricos; b) Atividades de
comercio, servigos a institucionais dos Grupos 1 e 2; c) Instituigoes de ensino
superior; d) Todas as tipologias de use residencial; e) Projetos Especiais 1.
Item 03 - Os parametros para parcelamento a use do solo da Area Especial de Interesse
Urbanistico Lagoa do Pabussu sao os constantes no § 1°- do Art. 1° desta Lei.
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Item 04 - Os demais parametros para parcelamento, use a ocupaqao do solo da Area Especial de
Interesse Urbanistico Lagoa do Pabussu sao os constantes da Lei n° 1.369, de 15 de maio de
2001.
Item 05 - Na elaboragao dos projetos de parcelamento a ocupagao, os proprietarios, alem de
obedecerem ao disposto na Lei de Parcelamento, devem ainda prover nas respectivas Areas, as
solugoes coletivas para:
a)
b)
c)
d)

Abastecimento d'agua;
Coleta de lixo;
Esgotamento sanitario;
Drenagem.

Item 06 - 0 Poder Executivo procedera a elaboragao a edigao de projetos, atos e regulamentagao
complementar, necessarios a consecugao dos objetivos de requalificarao da area central da sede
urbana de Caucaia, que solucione as inadequabilidades urbanas existentes, juntamente corn as
localizagoes indevidas de equipamentos tais como:
a) Projeto dos Parques da Lagoa do Pabussu a demais recursos hidricos da area;
b) Estudo preliminar de desapropriagao/reassentamentos;
c) Relagao/interferencia dos sistemas de telefonia, de distribuigao de energia eletrica, de
a de coleta de esgotos sanitarios existentes;
d) Relagao corn a implantagao do sistema METROFOR a suas estagoes situadas na area
do projeto;
e) Criagao de area de estacionamento;
f) Projeto paisagistico que devera atender toda a Area Especial de Interesse Urbanistico;
g) Padronizagao do desenho do mobiliario urbano a da pavimentagao de passeios a
calçadões.
Item 07 - Qualquer edificagao corn mais de 2.000,00m² (dois mil metros quadrados) devera
apresentar Estudo de Impacto Ambiental, alem de atender a legislação da Politica Nacional de
Meio Ambiente, obedecerá as seguintes diretrizes relacionadas na Resolugao n° 1, de 23 de
janeiro de 1986 da Legislagao Federal do Meio Ambiente, o que deve:
a) Contemplar todas as alternativas tecnologicas a de localizagao do projeto,
confrontando-as corn a hipotese de nao execugao do projeto;
b) Identificar a avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de
implantação a operação do projeto;
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c) Definir os limites da area geografica a ser direta ou indiretamente afetada pelos
impactos, denominada area de influencia do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia
hidrografica na qual se localiza; d) Considerar os planos a programas governamentais propostos a
implantagao na area de influencia do projeto, a sua compatibilidade. PAÇO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAUCAIA, em 26 de agosto de 2010.

WASHINGTON LUIZ DE 0LIVEIRA GOIS
Prefeito Municipal

