incentivo

USO MISTO

guia rápido

CIDADE VIVA
revertida na concessão
de índices construtivos!

O Plano Diretor incentiva a formação de centralidades com usos diversificados e espaços
ativos. A fim de atrair pessoas e qualificar o local com diferentes relações urbanas, o
incentivo de Uso Misto gera a aproximação de diferentes usos em centralidades e zonas
com potencial para a cidade ganhar mais vivacidade em suas ruas com fachadas e áreas
de fruição qualificadas.

IPUF

Incentivo

Cumprindo os requisitos é possível conseguir até:

20%

Fique Atento!

de aumento da
TAXA DE OCUPAÇÃO

+ pavimentos

Quando utilizado o Art. 71,
os percentuais de taxa de
ocupação do embasamento
não são cumulativos.

+ 1 pav

+ 2 pav

+ 3 pav

Em ARM, ATR, AMC e AMS
com gabarito máximo de
4 ou mais pavimentos

Em ARM, ATR, AMC e AMS
com gabarito máximo de
8 ou mais pavimentos

Em ARM, ATR, AMC e AMS
com gabarito máximo de
12 ou mais pavimentos

mín 10%

mín 15%

mín 20%

mín 30%

mín 30%

mín 30%

Requisitos
Áreas Residenciais e/ou
Residenciais temporárias

Para efeitos de cálculo será considerada
a área total computável resultante da
concessão do incentivo.

Áreas Comerciais
e/ou de Seviços

Os usos e áreas submetidos como
requisitos para a concessão do incentivo
não podem ser modificados!

Fruição Pública no lote

Fachada Ativa

Área aberta de uso público em
contato com o logradouro, ampliando
a oferta de espaço e atividades para
o pedestre, sem edificações, muros
e barreiras físicas que dificultem a
apropriação do espaço. Qualificadase com arborização e equipamentos
para uso e permanência, como
mesas, cadeiras, bancos e paraciclos.
Nas áreas de fruição é vedado o uso
como estacionamento de veículos
automotores.

É aquela em contato direto com o espaço
público, que possua uso comercial e/
ou de serviço, além de acesso aberto
à população e permeabilidade visual
entre interior e exterior.
mínimo

Calçada
Fachada Ativa
Fruição no Lote

1/3 da fachada quando a soma das
testadas for igual ou menor a 15m.
1/2 da fachada quando a soma das
testadas for maior do que 15m.

Valorização Urbana
O incentivo concedido será proporcional à valorização e à inserção urbana do
empreendimento, considerando os seguintes aspectos:
• Fruição pública;
• Acessibilidade;
• Proporção de fachada ativa;
• Diversidade de usos

Legislação
Plano Diretor LMC 482/2014 - Art. 64
Decreto nº 20.494/2019

Saiba mais em: http://ipuf.webflow.io/instrumentos/art-64

