ANEXO I
GLOSSÁRIO:

Alvará: É o documento utilizado para expedição de autorização e licença.
Autorização: É o ato unilateral pelo qual a administração, discricionariamente,
faculta o exercício de atividade material tendo, como regra, caráter precário. Pode ser revogada por
motivos de conveniência e oportunidade pela administração pública, diferentemente da licença que
não pode ser revogada por ser ato vinculado.
Coeficiente de Aproveitamento Básico: É o fator que, multiplicado pela área do
lote definirá o potencial construtivo básico daquele lote, reconhecido pelo Poder Executivo
Municipal.
Coeficiente de Aproveitamento Máximo: É o fator que, multiplicado pela área do
lote definirá o potencial construtivo máximo daquele lote, outorgado onerosamente pelo Poder
Executivo Municipal;
Conselho da Cidade: Trata-se de um órgão consultivo e deliberativo em matéria de
natureza urbanística e de política urbana, composto por representantes do Poder Público e da
sociedade civil, de acordo com os critérios estabelecidos no Plano Diretor.
Estudo de Impacto de Vizinhança: Deve ser considerado um instrumento
preventivo do ente estatal destinado a evitar o desequilíbrio no crescimento urbano, garantindo
condições mínimas de ocupação dos espaços habitáveis.
Índices de Controle Urbanístico: Trata-se do conjunto de normas que regula o
dimensionamento das edificações, em relação ao terreno onde serão construídas e ao uso a que se
destinam.
Recuos ou afastamentos: são distâncias medidas entre o limite externo da projeção
horizontal da edificação e a divisa do lote. Há recuos de frente, de fundo e laterais. Os objetivos dos
recuos consistem em garantir adequadas condições de aeração e iluminação, em evitar que moradias
sejam devassadas por outras, em reduzir risco de incêndio, em assegurar espaços verdes e em
propiciar um ambiente saudável e seguro.
Taxa de Ocupação: É um percentual expresso pela relação entre a área da projeção
da edificação e a área do lote.
Taxa de Permeabilidade: É um percentual expresso pela relação entre a área do
lote sem pavimentação impermeável e sem construção no subsolo e a área total do terreno.

