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Art. 19 - As Zonas de Proteção Ambiental descritas no artigo anterior, poderão estar subdivididas, para efeito de sua utilização, em 

três subzonas:  

I - Subzona de Preservação, que compreende:  

a) as dunas, a vegetação fixadora de dunas, a vegetação de mangue, os recifes e as falésias, nos termos do art. 3º do Código 

Florestal;  

b) as nascentes, ainda que intermitentes, os chamados “olhos d’água”, qualquer que seja sua situação topográfica num raio 

mínimo de 50m (cinqüenta metros) a partir do leito maior;  

c) a vegetação presente nas margens dos rios e corpos d’água, numa faixa de 30m (trinta metros) a partir do nível da maior cheia 

(leito maior);  

d) a cobertura vegetal que contribua para a estabilidade das encostas sujeitas à erosão e deslizamentos e demais áreas nos 

termos do artigo 3º do Código Florestal;  

e) as áreas que abriguem exemplares raros, ameaçados de extinção ou insuficientemente conhecidos, da flora e da fauna, bem 

como aquelas que sirvam como local de pouso, abrigo ou reprodução de espécies;  

f) as áreas definidas em regulamentações especificas das ZPA’s. 

II - Subzona de Conservação, que compreende: Zona Especial de Preservação Histórica, definida pela Lei Municipal nº 3.942, de 

17 de julho de 1990; Zonas Especiais de Interesse Turístico – ZET’s, instituídas por legislação  específica, incluindo a ZET 4 – 

Redinha;  áreas de controle de gabarito definidas nesta Lei;  áreas definidas em regulamentações especificas das ZPA’s.  

III - Subzona de Uso Restrito, que compreende:  

a) área que se encontra em processo de ocupação, para a qual o Município estabelece prescrições urbanísticas, no sentido de 

orientar e minimizar as alterações no meio ambiente em consonância com o princípio do uso sustentável;  

b) áreas definidas em regulamentações especificas das ZPA’s.  

§1º - As diretrizes de uso e ocupação da Zona de Proteção Ambiental e suas respectivas subzonas são definidas em 

regulamentação própria.  

§2º - Aplicam - se aos terrenos situados na Zona de Proteção Ambiental o mecanismo de transferência de potencial construtivo, 

conforme disposto no Capítulo III do Título IV desta Lei.  

§3º - Não serão permitidas construções em áreas situadas nas Zonas de Proteção Ambiental enquanto não houver a devida 
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