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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 29 de julho de 2013.Df. nO129/13 - GPC

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Otto A. Gerhardt Neto,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei Complementar nO007/13

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei

Complementar n.o 007/13, desta data, que Dispõe sobre o Código de Parcelamento

do Solo do Município de Carazinho, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

o encaminhamento do presente projeto de lei se faz necessário em

decorrência das alterações propostas no Plano Diretor do Município, sendo necessário

também a atualização da legislação em vigor referente ao parcelamento do solo do

Municipio de Carazinho.

Atenciosamente,

Prefeito.

DDV



PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 007, DE 29 DE JULHO DE 2013.

Dispõe sobre o Código de Parcelamento
do Solo do rvtunicipio de Carazinho.

TíTULO I

DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

Capítulo I
Das disposições preliminares

Art. 1° O Código de Parcelamento do Solo Urbano do Municipio de Cara-
zinho é instituído por esta lei, com o objetivo de regulamentar a divisão de terras para
fins urbanos no território municipal.

Capitulo II
Das definições

Art. 2° Para os efeitos desta lei são adotadas as seguintes definições:
I - Anexação: é a incorporação de um lote ou parte de lote a outro lote,

formando uma nova unidade autônoma;
11 - Áreas destinadas ao uso público: são aquelas referentes ao sistema

viário, à implantação de equipamentos urbanos e comunitários e a espaços livres de
uso público;

111 - Certidão de Viabilidade: é o documento expedido pela Administração
Municipal com o objetivo de estabelecer a possibilidade de fracionar ou não o imóvel;

IV - Condominio urbanístico ou loteamento fechado: é a divisão de gleba
ou lote em unidades autônomas destinadas à edificação para fins resídenciais, com
áreas de uso comum dos condôminos.

V - Desdobro é o fracionamento de um ou mais lotes urbanos em dois ou
mais lotes.

VI - Desdobro de Interesse Social: é o fracionamento de um ou mais lotes
urbanos em dois ou mais lotes com um ou mais de um com área inferior ao Lote Míni-
mo da zona onde se localiza.

VII - Diretrizes: é o conjunto de orientações concedidas pelo órgão muni-
cipal responsável, contendo os parâmetros para implantação do fracionamento do solo
urbano, estabelecendo, em especial, especificações quanto ao sistema viário, à implan-
tação de equipamentos comunitários e espaços livres de uso público, e orientações
sobre as legislações urbanísticas e ambientais pertinentes, indicando as condições es-
peciais que porventura sejam necessárias para o caso;

VIII - Empreendedor: ente público ou privado que promove o parcelamen-
to do solo.
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IX . Equipamentos comunitários: são instalações e edificações públicas
de interesse geral da comunidade destinadas a educação, cultura, saúde, esportes,
lazer, segurança e similares.

X • Equipamentos urbanos: são as instalações de infra-estrutura urbana,
tais como: equipamentos de abastecimento de água, serviço de esgoto, energia elétri-
ca, coleta de águas pluviais, rede telefônica, gás canalizado, transporte e outros de
interesse público.

XI - Espaços Livres de Uso Público: são áreas públicas destinadas à re-
creação, ao lazer, ao esporte e as atividades contemplativas, em que predominam á-
reas não edificadas.

XII - Faixa não edificável: é a limitação do direito de propriedade que veda
a edificação na faixa estabelecida.

XIII - Gleba: é a porção de terra que ainda não foi objeto de parcelamento
do solo.

XIV - Infra-estrutura: é o conjunto de obras públicas e serviços de utilida-
de pública da cidade;

XV - Lote: é a parcela do terreno contida em uma quadra, resultante de
parcelamento do solo urbano com pelo menos uma das divisas lindeiras a um logra-
douro público.

XVI - Logradouro público: espaço livre reconhecido pela municipalidade
destinado ao transito, tráfego, comunicação ou lazer públicos.

XVII. Quadra: é a área resultante de loteamento limitada por vias de cir-
culação de veículos, podendo, quando proveniente de loteamento aprovado, ter como
limites as divisas desse loteamento.

XVIII - Passeio: é o caminho exclusivo para pedestres num logradouro
público, limitado por meio-fio.

XIX - Pista de rolamento: é a parte destinada ao tráfego de veiculos nas
vias de circulação, composta de uma ou mais faixas de rolamento.

XX - Remembramento: é a soma das áreas de duas ou mais glebas ou lo-
tes para a formação de nova gleba ou lote.

XXI . Reloteamento: é alteração de loteamento aprovado e registrado, re-
alizada com a anuência do Municipio e de todos os proprietários de lotes já comerciali-
zados do empreendimento.

XXII - Sistema viário ou sistema de circulação: é o conjunto de vias e res-
pectivas interconexões, acessos e travessias, destinados ao deslocamento de veiculos
e pedestres, não condicionados por trilhos ou outros elementos que fixem o percurso.

XXIII - Termo de Compromisso: é o documento no qual o empreendedor
firma compromisso de executar as obras e serviços necessários para a concretização
do parcelamento, fixando prazos e ofertando garantias para tanto, bem como se com-
promete a cumprir todas obrigações legais pertinentes ao empreendimento.

XXIV - Termo de Vistoria: é o documento expedido pelo órgão municipal
competente em que atesta ter verificado as condições de uma determinada gleba, lote,
serviço ou obra concluída ou não.

XXV - Vias de Pedestres - são estruturas destinadas à circulação de pe-
destres, separadas do trânsito de veículos motorizados.
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Capitulo 111
Da Classificação dos Parcelamentos do Solo Urbano

Art. 3° Parcelamento do solo é a divisão de terras urbanas, glebas ou lo-
tes, em novas unidades juridicamente independentes.

~ 1° Parcelamento do solo é a divisão de gleba em novas unidades juridi-
camente independentes.

~ 2° O parcelamento do solo será urbano ou rural conforme sua localiza-
ção no território municipal.

Art. 4° A divisão de uma gleba urbana em outras glebas, com áreas resul-
tantes superiores a 20.000m2 (vinte mil metros quadrados), desde que não implique na
abertura, prolongamento, modificação ou ampliação de vias de circulação ou de logra-
douros públicos, não se caracteriza como parcelamento do solo, para aplicação desta
lei.

Art. 5° O parcelamento do solo pode ser feito por meio de loteamento ou
desmembramento.

~ 1° Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados
à edificação que implique a abertura, o prolongamento, a modificação ou a ampliação
de vias de circulação ou de logradouros públicos.

~ 2° Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes des-
tinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, que não implique
a abertura de novas vias e logradouros públicos, nem o prolongamento, a modificação,
ou a ampliação dos existentes.

Art. 6° Cada parcelamento ou desdobro, mesmo que em forma de regula-
rização fundiária ou com interesse social, deverá ser enquadrado em uma das formas
de divisão de áreas especificadas nessa Lei.

Art. 7° Qualquer modalidade de parcelamento ou desdobro fica sujeito à
aprovação prévia do Município, nos termos desta Lei.

Capítulo IV
Dos requisitos urbanisticos e ambientais

Art. 8° Os parcelamentos e desdobros devem atender as seguintes con-
diçóes:

I - quando realizados ao longo de águas correntes ou dormentes será o-
brigatória à reserva, em cada lado, a partir da margem, de faixa não edificável, com
largura minima de 30,OOm (trinta metros);
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11 _ quando realizados ao longo das faixas de domínio público de rodovias,
ferrovias e dutos, deve ser obrigatória à reserva, em cada lado, de faixa não edificável
com largura mínima de 15,OOm(quinze metros), além das faixas de domínio.

111 - nos projetos de parcelamento realizados ao longo de águas canaliza-
das é obrigatória a reserva, em cada lado, a partir de sua margem, de faixa não edifi-
cável cujas dimensões serão estabelecidas pelo Executivo Municipal, observando-se o
mínimo 10,OOm(dez metros) de largura;

Parágrafo único. As faixas não edificável devem ser identificadas na
planta de aprovação do parcelamento e averbadas na matrícula do respectivo imóvel.

Art. 9° O poder público competente poderá complementarmente exigir,
em cada loteamento, a reserva de faixa não edificável destinada a implantação e ma-
nutenção de infra-estrutura.

Art. 10. As Áreas de Preservação Permanente (APPs) são aquelas defi-
nidas em lei federal, estadual e municipal.

~ 10 No processo de licenciamento de cada empreendimento, a autorida-
de licenciadora pode estabelecer exigências especificas em relação às APP, incluindo
faixas maiores do que as previstas em lei, em função do respectivo plano de bacia hi-
drográfica.

~ 20 Admite - se a intervenção e supressão da vegetação de APPs em ca-
sos excepcionais por utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental,
após autorização da autoridade ambiental competente.

Art. 11. Em parcelamento do solo para fins urbanos, as APPs podem ser
utilizadas como espaços livres de uso público ou de uso comum dos condôminos para
implantação de infra- estrutura destinada a esporte, lazer e atividades educacionais e
culturais ao ar livre desde que:

I - a vegetação seja preservada ou recomposta;
11 - a utilização da área não gere degradação ambiental;
111 • seja observado o limite máximo de 5% (cinco por cento) de imperme-

abilização do solo.
IV - haja autorização prévia da autoridade ambiental competente.

Parágrafo único. Nas APPs utilizadas como espaços livres de uso públi-
co na forma do capul, fica vedada a movimentação de terra, a menos que se destine ao
controle de cheias, à regularização de vazão, à proteção dos mananciais ou a estabili-
zação de encostas, com autorização prévia da autoridade ambiental competente.

Art. 12. Em parcelamento do solo para fins urbanos as APPs podem loca-
lizar-se no interior de lote, utilizadas como espaços livres, respeitado os seguintes re-
quisitos:
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11- a utilização da área não gere degradação ambiental;
111- haja autorização prévia da autoridade ambiental competente.

~ 10 A APP que integre lote resultante de parcelamento pode ser compu-
tada na área total do referido imóvel para aplicação dos índices urbanísticos fixados
pelo Plano Diretor.

~ 20 A área mínima do lote referido no caput deverá ser igual à área de
preservação permanente acrescidos de 300m2 (trezentos metros quadrados) ou mais
de forma a atender a exigência do Lote Mínimo fixado para a zona no qual o mesmo se
insere.

Art. 13. A critério da autoridade ambiental competente a APP pode ser
transposta pelo sistema viário ou utilizada para implantação e manutenção de sistemas
de drenagem de águas pluviais e outras obras exigidas pelo Poder Público e conces-
sionário de serviços públicos, desde que a intervenção seja de baixo impacto ambiental
e não descaracterize a totalidade da APP.

Art. 14. Nenhum curso de água poderá ficar no interior dos lotes.

Parágrafo único. As nascentes e suas APPs deverão obrigatoriamente
estar localizadas em espaços livres de uso público.

Art. 15. Exige-se, além do licenciamento ambiental, o Estudo Prévio de
Impacto Ambiental (ElA) para aprovação de parcelamento do solo com fins urbanos:

I - maior que 500.000 metros quadrados;
11- quando a autoridade Iicenciadora, com base na legislação federal, es-

tadual ou municipal considerar o empreendimento potencialmente causador de signifi-
cativo impacto ambiental.

Art. 16. Nos parcelamentos do solo exige-se, mesmo nos casos de licen-
ciamento estadual, a análise e parecer do órgão ambiental municipal.

Capitulo V
Das restrições ao parcelamento do solo

Art. 17. O parcelamento do solo urbano somente poderá ser realizado
nas Áreas Urbanas da Macrozona Urbana e nas sedes distritais.

Parágrafo único. Os parcelamentos de solo urbanos nas sedes distritais
somente poderão ser autorizados após a elaboração e aprovação pelo legislativo muni-
cipal dos seus Planos Diretores.

Art. 18. Não é permitido o parcelamento de solo em glebas:
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I _ alagadiças ou sujeitas a inundações antes de serem tomadas provi-
dencias que assegurem o escoamento das águas ou a proteção contra cheias e inun-
dações aprovadas pelo órgão ambiental competente;

11- que tenham sido aterrados com material nocivos a saúde pública, sem
prévio saneamento;

111- com declividade superior a 30% (trinta por cento), salvo se atendido
exigências específicas das autoridades competentes;

IV - em que seja tecnicamente comprovado que as condições geológicas
não aconselham a edificação;

V - em que a poluição impeça a existência de condições sanitárias tecni-
camente adequadas, até a correção do problema;

VI - situadas fora do alcance das redes de abastecimento de água potável
e de energia elétrica, exceto se atendida as especificações técnicas das concessioná-
rias;

Parágrafo único. No caso de parcelamento de glebas com parcelas de
áreas com declividade superior a 30% (trinta por cento), o projeto urbanistico deve vir
acompanhado de laudo técnico atestando a viabilidade técnica e legal e as condições
para a edificação no local.

Art. 19. Para a aprovação de projeto de parcelamento do solo em áreas
onde se fizer necessária a promoção de medidas corretivas, a fim de adequá-Ias à o-
cupação urbana, previstas na legislação, deverão ser adotados os seguintes procedi-
mentos:

I - o empreendedor solicitará aprovação das medidas necessárias para a
correção das condições adversas da área a ser parcelada conforme o previsto no artigo
anterior nos incisos I, 11,111,Ve VI e licenciamento ambiental, se for o caso;

11- o empreendedor providenciará a correção das condições adversas da
área a ser parcelada, conforme previsto no artigo anterior inciso I, 11,111,Ve VI, e apre-
sentará os instrumentos técnicos comprobatórios das medidas adotadas, tais como
laudos, pareceres e atestados;

111,_os instrumentos técnicos apresentados deverão comprovar que, com
as medidas corretivas adotadas, a área a ser parcelada oferece plenas condições sani-
tárias, ambientais e de segurança para a ocupação antrópica;

IV - a aceitação dos instrumentos técnicos será condicionada à realização
de vistoria a ser procedida pelo órgão municipal competente,

TíTULO 11

DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capítulo I
Do sistema de circulação



7

Art. 20. O plano de arruamento deve ser elaborado considerando as con-
dições topográficas e geográficas locais, observando as diretrizes do sistema de circu-
lação definidas pelo órgão técnico municipal competente.

Parágrafo único. As vias previstas no plano de arruamento do loteamen-
to devem ser articuladas com as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, e
devem manter no caso de prolongamento de vias o gabarito mínimo destas.

Art. 21. O sistema de circulação dos loteamentos deve obedecer quanto á
dimensão das vias à classificação definida no Plano Diretor.

Parágrafo único. O ato de aprovação do projeto de loteamento deve es-
tabelecer a classificação das vias.

Art. 22. As vias sem saida deverão ter praça de retorno que permita a
inscrição de um circulo com raio mínimo de 7,5m (sete metros e meio).

Capítulo II
Das quadras

Art. 23. Os parcelamentos devem atender as seguintes condições:
I - os lados das quadras não podem ter extensão superior à 150m (cento

e cinqüenta metros);
11 ~ são admitidos lados das quadras com extensão superior à prevista no

inciso I nos casos em que a natureza do empreendimento demande de grandes áreas
continuas e desde que seja totalmente circundado por vias e não bloqueie a implanta-
ção do sistema viário urbano previsto no Plano Diretor.

Capitulo 111
Dos lotes

Art. 24. Os lotes resultantes de parcelamento do solo devem ter a área
mínima correspondente à definida como Lote Mínimo pelo Plano Diretor.

Art. 25. Os lotes resultantes de desdobro devem ter área mínima corres-
pondente à definida como Lote Mínimo pelo Plano Diretor.

Art. 26. Serão permitidos desdobros de interesse social, cujos lotes resul-
tantes podem ter área inferior ao definido como Lote Mínimo pelo Plano Diretor nas
Zonas Residenciais e na Zona de Proteção Aeroportuáría, devendo as dimensões dos
lotes obedecerem aos critérios definidos no artigo 88 desta lei.

Art. 27. Os lotes resultantes de parcelamento do solo e desdobro deverão
ter:
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I • quando localizados em meio de quadra, testada igualou superior a
12m (doze metros);

11 - quando localizados em esquinas, testada igualou superior a 15m
(quinze metros);

Parágrafo único. Para parcelamentos de solo de interesse social, os lo-
tes deverão ter:

I • quando localizados em meio de quadra, testada igualou superior a
10m (dez metros);

11 - quando localizados em esquinas, testada igualou superior a 12m (do-
ze metros).

Art. 28. Os lotes devem confrontar-se com via de circulação, vedada a
frente exclusiva para vias de pedestres.

Capítulo IV
Dos Equipamentos Urbanos e Comunitários e dos Espaços Livres para Uso Público

Art. 29. Nos parcelamentos do solo é obrigatória a transferência ao muni-
cípio de áreas destinadas a implantação de equipamentos urbanos e comunitários e de
espaços livres para o uso público.

Parágrafo único. Deve ser determinada pelo executivo, com fundamento
em parecer técnico, a localização e o dimensionamento das áreas destinadas a equi-
pamentos urbanos e comunitários e do espaço livre de uso público, obedecidos os mi-
nimos definidos para cada tipo de parcelamento por esta lei.

Capítulo V
Da infra-estrutura e dos serviços

Art. 30. Nos parcelamentos de solos urbanos serão obrigatórios os se-
guintes serviços e obras de infra-estrutura:

I - demarcação das quadras, lotes, via de circulação e demais áreas atra-
vés de marcos, que serão mantidos pelo empreendedor, em perfeitas condições, até
um ano após a data de aceite das obras de infra-estrutura;

11 - rede de drenagem de águas pluviais, conforme projeto aprovado pelo
órgão municipal competente;

111 - rede de abastecimento de água potável, conforme projeto aprovado
pela concessíonária dos serviços de águas e saneamento;

IV - rede de esgotamento sanitário, conforme projeto aprovado pela con-
cessionária dos serviços de águas e saneamento, ou outro sistema de coleta e trata-
mento determinado pelo órgão ambiental competente;

V • rede de distribuição de energia elétrica pública e domiciliar, conforme
projeto aprovado pelas Centrais Elétricas de Carazinho S/A;

VI • rede de iluminação pública, conforme projeto aprovado pelas Centrais
Elétricas de Carazinho S/A;
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VII - meio fio, sarjeta e pavimentação nas vias públicas, conforme projeto
aprovado pelo órgão municipal competente;

VIII - recobrimento vegetal de cortes e taludes do terreno e proteção das
encostas quando necessário.

~ 1° Quando não for possível a interligação da rede de escoamento das
águas pluviais, previstas no inciso 11, á rede existente, será obrigatória a execução de
emissário até o curso de água mais próximo, conforme o projeto aprovado pelo órgão
competente.

~ 2° Quando a gleba não for servida por rede de esgotamento sanitário, o
órgão ambiental competente, obedecida á legislação vigente, poderá autorizar a substi-
tuição da rede prevista no inciso IV, por sistema de tratamento localizado no interior
dos lotes a ser implantado pelo proprietário dos mesmos quando da ocupação ou reali-
zação de edificação.

Capítulo VI
Das demais condições para o parcelamento

Art. 31. No caso de existência de uma ou mais edificações na área a ser
parcelada, a aprovação do parcelamento ficará condicionada á aprovação anterior ou
regularização das edificações pelo órgão municipal competente, caso em que deverá
ocorrer concomitantemente á aprovação do parcelamento.

Art. 32. Quando a área a ser parcelada for parte de área maior, o empre-
endedor deverf! apresentar as plantas de situação e outras, á critério do órgão munici-
pal competente, abrangendo a totalidade do imóvel.

TíTULO 111

DO PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS

Capítulo I
Dos loteamentos

Seção I
Das disposições gerais

Art. 33. Nos loteamentos é obrigatória á transferência ao municipio de á-
reas para instalação de equipamentos urbanos e comunitários, sistemas de circulação
e espaços livres de uso público,

~ 1° Deve ser determinada pelo executivo, com fundamento em parecer
técnico, a localização das vias principais, das áreas destinadas a equipamentos urba-
nos e comunitários e dos espaços livres de uso público.



10

~ 2° As áreas destinadas à implantação de equipamentos comunitários e
espaços livres de uso público deverão ser de no mínimo, 5% (cinco por cento) e 10%
(dez por cento), respectivamente, da área do total do loteamento, sendo que o somató-
rio dessas áreas será de, no mínimo, 15% (quinze por cento).

~ 3° Para efeitos do parágrafo anterior não serão aceitas no cálculo do
percentual de áreas a serem transferidas:

I - as áreas de preservação permanente e as faixas não edificável;
11 - as áreas das faixas de servidão ao longo das linhas de transmissão de

energia elétrica.

~ 4° As áreas prevístas no inciso I do parágrafo anterior podem ser trans-
feridas como espaços livres de uso público, caso haja justificado interesse público de
ordem ambiental, sendo computada, para efeito da efetivação do percentual exigido
previsto no ~2°, apenas metade da metragem da área transferida objeto deste parágra-
fo.

~ 5° Não são computados como áreas livres de uso público os canteiros
centrais e passeio ao longo das vias.

~ 6° As áreas transferidas ao Município devem ter acesso direto ao siste-
ma viário.

~ 7° As áreas destinadas à instalação de equipamentos urbanos e comu-
nitários e os espaços livres de uso público devem ser cercadas conforme especifica-
ções definidas em decreto que regulamentar essa lei.

Art. 34. Os procedimentos administrativos para aprovação e execução
dos projetos de, loteamentos urbanos compreenderão as seguintes etapas:

I - expedição de Certidão de Viabilidade e Diretrizes para Elaboração dos
Projetos;

11 - Licenciamento Ambiental;
111 - aprovação em 1" fase do projeto urbanístico;
IV - aprovação em 2" fase do projeto urbanístico e seus complementares;
V - Licenciamento para execução de obras;
VI - execução e fiscalização das obras;
VII - conclusão e recebimento das obras;
VIII - emissão do Termo de Verificação da execução das obras.

Art. 35. A Licença Ambiental para os loteamentos será concedida em du-
as etapas, prévia e de instalação.

Seção II
Da Certidão de Viabilidade e Diretrizes
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Art. 36. O empreendedor deverá solicitar, previamente, ao Executivo Mu-
nicipal a expedição de Certidão de Viabilidade e Diretrizes para elaboração do projeto
urbanístico.

Art. 37. Na Certidão de Viabilidade constará o deferimento ou indeferi-
mento para realização do loteamento e as condições de ocupação do solo previstas
pelo Plano Diretor.

Art. 38. A definição das Diretrizes para elaboração do projeto urbanístico
deve ser realizada considerando-se as condições internas da gleba e das suas rela-
ções com o entorno e com o restante da área urbana.

~ 1° As relações referidas no caput devem compreender no minimo:
I - a interligação do sístema viário interno com o sistema adjacente e com

o definido pelo Plano Diretor;
11 - a localização das áreas destinadas à implantação de equipamentos

urbanos e comunitáríos e dos espaços livres de uso público;
111 - a sobrecarga possível de ser gerada na infra-estrutura existente;
IV - os impactos ambientais e de vizinhança gerados pela implantação do

loteamento.

Art. 39. A solicitação de expedição de díretrizes para a elaboração dos
projetos será realizada através de requerimento, que conterá no mínimo a especifica-
ção do tipo de usos predominantes a que o loteamento se destina e a área total da gle-
ba acompanhada pelos seguintes documentos:

I - cópia da matricula atualizada da gleba;
11 - planta da cidade ou da sede distrital em escala 1:20.000, localizando a

gleba em 3(três) vías;
111 - planta da gleba e das suas adjacências em escala 1:1000, em 3(três)

vias, localizando os cursos de água internos, do entorno e, em especial, aquele que se
constitui no corpo receptor das águas pluviais;

IV. - planta georeferenciada da gleba em escala 1:1000, em 3(três) vias e
em arquivo digital, contendo no mínimo:

a) divisas da gleba, com suas respectivas dimensões e ângulos, e suas
confrontações;

b) as curvas de nivel com 1m(um metro) de eqüidistância;
c) árvores frondosas, árvores nativas, bosques, florestas, áreas de pre-

servação e monumentos naturais e artificiais;
d) localização dos mananciais, cursos de água, lagos, nascentes, locais

sujeitos à erosão, voçorocas, , banhados, locais alagadiços ou sujeitos a inundações;
e) benfeitorias e construções existentes;
f) redes de telefonia, linhas de transmissão, adutoras, dutos e demais ins-

talações e suas respectivas faixas de domínio ou servidão;
g) servidões existentes, faixas de dominio de ferrovias e rodovias e faixas

de segurança de linhas de transmissão de energia elétrica no local e suas adjacências,
com as distancias da gleba a ser loteada;
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h) arruamentos existentes internos, adjacentes ou próximos, em todo o
perimetro, com a locação exata dos eixos, larguras e rumos das vias de circulação e as
respectivas distancias da gleba a ser loteada;

i) indicação do norte.

Art. 40. As Diretrizes para elaboração do projeto urbanístico serão indica-
das em planta e constarão no minimo de:

I - localização e dimensionamento do sistema viário princípal, das vias á
serem prolongadas, com seu respectivo gabaritos;

11 - localização aproximada das áreas destinada á instalação de equipa-
mentos urbanos e comunitários e dos espaços livres de uso público;

111 - localização e dimensionamento das áreas de preservação permanen-
tes (APPs) que se localizarem na gleba;

IV - delimitação das zonas onde a gleba está localizada;
V - outras determinações a juizo do órgão de planejamento municipal.

Art. 41. A expedição da Certidão de Viabilidade e das Diretrizes ocorrerá
no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data de protocolo do processo ad-
ministrativo.

~ 10 Quando for solicitada a complementação de documentação ou reali-
zação de diligências, o prazo será contado da data do pleno atendimento ao solicitado.

~ 20 Expedidas as Diretrizes, as mesmas terão validade de 360 dias a
contar da data de emissão da Certidão de Viabilidade.

~ 30 As Diretrizes poderão ser renovadas, a pedido do empreendedor, por
mais 360 dias, desde que não tenha ocorrido alteração na legislação pertinente.

Seção 111
Da aprovação em 1" fase

Art. 42. A aprovação do loteamento em 1" fase consiste na aprovação do
projeto urbanístico do parcelamento, observadas as especificações constantes na Cer-
tidão de Viabilidade e nas Diretrizes.

Art. 43. O requerimento solicitando aprovação do loteamento em 1" fase
deverá vir acompanhado dos seguintes documentos:

I - cópia da matrícula da gleba atualizada;
11- planta de situação da gleba em escala 1: 20.000, em 3(três) vias;
111 - cópia da Certidão de Viabilidade e Diretrizes e da respectiva planta;
IV - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) , referente ao projeto

urbanístico, registrada no CREA.
V - projeto urbanístico georeferenciado na escala 1:1000, em 3 (três) vias,

contendo no mínimo:
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a) delimitação da gleba;
b) indicação do norte, com as coordenadas geográficas oficiais;
c) subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas dimensões, áreas

e numerações;
d) sistema viário, com a respectiva classificação e dimensionamento;
e). localização e dimensionamento das áreas destinadas aos equipamen-

tos urbanos e comunitários e aos espaços livres para uso público;
f) indicação e delimitação das faixas de dominio, faixas de segurança, fai-

xas não edificável, servidões e Áreas de Preservação Permanente (APPs) e outras res-
trições impostas pela legislação que gravem o loteamento;

g) quadro, com valores absolutos e percentuais das áreas do loteamento,
das quadras, dos lotes, do sistema viário e das áreas destinadas aos equipamentos
urbanos e comunitários e aos espaços livres para uso público, e com o número de
quadras e lotes;

h) demais elementos necessários para a elucidação do projeto;
VI _ Licença Prévia do órgão ambiental competente, nos termos da legis-

lação vigente;
VII - certidão negativa de tributos municipais.

Art. 44. A aprovação em 1" fase ocorrerá no prazo máximo de 90 (noven-
ta) dias, a contar da data do protocolo do processo administrativo.

~ 10 Quando for solicitada a complementação de documentação ou reali-
zação de diligências, o prazo será contado da data do pleno atendimento ao solicitado.

~ 20 A aprovação em 1" fase terá validade de 360 dias a contar da data
em que for realizada.

~ 30 A aprovação em 1" fase poderá ser renovada, a pedido do empreen-
dedor, por mais 360 dias, desde que não tenha ocorrido alteração na legislação perti-
nente.

Art. 45. Caso o órgão municipal de planejamento considerar necessária a
realização de alterações no projeto urbanistico, essas serão relacionadas em parecer
técnico.

Seção IV
Da aprovação em 2" fase

Art. 46. A aprovação do loteamento em 2" fase consiste na aprovação do
detalhamento do projeto urbanistico e dos projetos complementares de serviços e infra-
estrutura de competência do município, e na concessão do Alvará de Licença para a
execução da obras.

Parágrafo único. No caso dos serviços concedidos deverão ser apresen-
tados os projetos complementares a eles pertinentes.
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Art. 47. O requerimento solicitando aprovação do loteamento em 2" fase
deverá vir acompanhado dos seguintes documentos:

I - cópia da matricula da gleba atualizada;
11- planta de situação da gleba em escala 1: 20.000, em 3(três) vias;
111- cópia do projeto urbanístico aprovado em 1" fase;
IV _ Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), referente ao projeto

urbanístico, aos projetos complementares e a execução dos serviços e obras, regístra-
das no CREA.

V ~ projeto urbanístico georeferenciado na escala 1:1000, em 3 (três) vias
e em arquivo digital, contendo no mínimo:

a) delimitação da gleba;
b) indicação do norte, com as coordenadas geográficas oficiais;
c) subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas dimensões, áreas

e numerações;
d) sistema viário, com a respectiva classificação, com as dimensões linea-

res e angulares e com as seções transversais e lineares de todas as vías do loteamen-
to;

e) localização e dimensionamento das áreas destinadas aos equipamen-
tos urbanos e comunitários e aos espaços livres para uso público;

f) indicação e delimitação das faixas de dominio, faixas de segurança, fai-
xas não edificável, servidões e Áreas de Preservação Permanente(APPs) e outras res-
trições impostas pela legislação que gravem o loteamento;

g) quadro, com valores absolutos e percentuais das áreas do loteamento,
das quadras, dos lotes, do sistema viário e das áreas destinadas aos equipamentos
urbanos e comunitários e aos espaços livres para uso público,e com o número de qua-
dras e lotes;

h) demais elementos necessários para a elucidação do projeto;
VI - memorial descritivo, em 3(três) vias, apresentando a descrição dos lo-

tes, das vias de circulação, das áreas destinadas a equipamentos urbanos e comunitá-
rios, de outras áreas de uso público, das áreas não edificantes, das áreas de preserva-
ção permanente, da gleba e remanescentes se houver;

VII - projetos complementares de serviços e infra-estrutura de competên-
cia do município;

VIII - cronograma das obras e, quando for o caso, indicação das diversas
etapas de execução;

IX - Licença de Instalação do órgão ambiental competente, nos termos da
legislação vigente.

Art. 48. A aprovação em 2" fase ocorrerá no prazo máximo de 90 (noven-
ta) dias, a contar da data de protocolo do processo administrativo.

Parágrafo único. Quando for solicitada a complementação de documen-
tação ou realização de diligências, o prazo será contado da data do pleno atendimento
ao solicitado.
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Art. 49. O prazo total para a execução do parcelamento, definido no cro-
nograma de execução da obra, é de 2 (dois) anos, prorrogável por mais 1 (um) ano.

Parágrafo único. Admite-se prorrogação do prazo para conclusão das
obras e serviços de infra-estrutura, por mais 1 (um) ano, desde que devidamente justifi-
cado por motivos de força maior, devendo ser submetido pelo empreendedor um novo
cronograma de execução da obra a ser aprovado pelo órgão municipal de planejamen-
to com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência do final dos prazos fixados no
caput e acompanhado das devidas garantias.

Art. 50. Aprovado o projeto de loteamento o empreendedor deverá sub-
metê-lo ao Registro Imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de cadu-
cidade da aprovação.

Parágrafo UnlCO. Decorridos 60 (sessenta) dias a partir da data limite
prevista no caput, o empreendedor deverá apresentar a comprovação do registro no
Cartório de Imóveis, para fins de lançamento cadastral.

Art. 51. A aprovação do projeto de loteamento será feita por Decreto, on-
de constarão, no mínimo:

I - denominação, localização e destinação do loteamento;
11 - área total do empreendimento;
111 - número total de lotes;
IV - áreas que passam a constituir o domínio público sem ônus para o

municipio;
V - descrição da garantia;
VI, - cronograma de execução das obras.

Parágrafo único. O Termo de Compromisso para execução dos serviços
e obras de infra-estrutura será integrante do decreto referido no caput através de ane-
xo.

Art. 52. Antes da publicação do decreto referido no artigo anterior será
firmado Termo de Compromisso, no qual o empreendedor fica comprometido a execu-
tar as obras e serviços necessários para a concretização do parcelamento, assumindo
prazos e ofertando garantias para tanto, bem como se comprometendo a cumprir todas
as obrigações legais pertinentes ao empreendimento.

Art. 53. Após a expedição do decreto será emitido Alvará de Licença para
execução dos serviços e obras de infra-estrutura exigidos e relacionados no termo de
compromisso firmado pelo empreendedor.

Seção V
Das Garantias
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Art. 54. Como garantia do cumprimento da execução das obras e servi-
ços firmados no Termo de Compromisso, o empreendedor caucionará em favor do Mu-
nicípio, mediante documento hábil, 45% (quarenta e cinco por cento) da área de lotes
definidos pelo órgão competente da municipalidade.

~ 1° A caução real será instrumentalizada por escritura pública, averbada
no registro imobiliário competente no ato do registro do loteamento.

~ 2° Juntamente com o instrumento de garantia, deverá acompanhar o re-
gistro do loteamento, o cronograma fisico de execução das obras e serviços de infra-
estrutura urbana aprovados pelo órgão competente do município.

~ 3° Não poderão ser caucionadas as áreas destinadas para instalação de
equipamentos urbanos e comunitários, sistemas de circulação e espaços livres de uso
público.

Art. 55. A liberação da caução referida no artigo anterior, será realizada
quando da conclusão total dos serviços e obras de infra-estrutura urbana exigidas para
o loteamento, após vistoria e emissão do Termo de Verificação.

Parágrafo único. A liberação parcial da caução poderá ser admitida
quando da conclusão da totalidade de cada um dos serviços e obras de infra-estrutura,
desde que o càucionamento tenha sido feito proporcional a cada item estabelecido no
termo de compromisso e vistoriado pelo órgão competente do Municipio.

Art. 56. Findo o prazo referido no artigo 49 e não tendo sido realizadas os
serviços e obras de infra-estrutura constantes do Termo de compromisso, o Município
poderá executá-los, promovendo a ação competente para adjudicar ao seu patrimônio
o objeto de caução ofertada, proporcional ao seu investimento.

Seção VI
Da fiscalização

Art. 57. Os loteamentos serão submetidos à fiscalização dos órgãos mu-
nicipais competentes, quando da execução de seus serviços e obras de infra-estrutura
urbana, conforme projetos aprovados.

~ 1° O responsável pelo loteamento deverá comunicar, expressamente
aos órgãos competentes, a data de inicio de qualquer serviço ou obra de infra-estrutura
a ser realizado no empreendimento.

~ 2° O órgão municipal competente fiscalizará a execução do empreendi-
mento, com a periodicidade minima de 6 (seis) meses, emitindo relatório de vistoria.
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~ 30 Todas as solicitações da fiscalização deverão ser atendidas, sob pe-
na de embargo. do serviço ou obra de infra-estrutura, sem prejuízo de outras combina-
ções legais.

Seção VII
Do Termo de Verificação e do recebimento dos serviços e obras

Art. 58. O recebimento final dos serviços e obras de infra-estrutura será
feito através de Decreto, que liberará a caução exigida no artigo 54 desta lei como ga-
rantia do cumprimento do Termo de Compromisso.

Art. 59. O Decreto de recebimento final dos serviços e obras de infra-
estrutura será precedido de requerimento e expedido somente após a emissão dos
Termos de Verificação de cada serviço e obra de infra-estrutura conferida pelos órgãos
municipais competentes e após a apresentação dos Termos de Aceitação emitidos pe-
las concessionárias dos serviços concedidos.

Seção VIII
Do loteamento de interesse social

Art. 60. Os loteamentos de interesse social são aqueles realizados pelo
poder público e destinados a populações de baixa renda cujas dimensões de seus lotes
podem ser reduzidas até os limites mínimos definidos no artigo 33, devendo atender as
demais especificações, determinações e exigências expressas nessa lei.

Art. 61. Somente será permitida a implantação de loteamentos de inte-
resse social em lonas Especiais de Interesse Social (lEIS), criadas por Lei específica.

Seção IX
Do Loteamento Industrial

Art. 62. Os loteamentos industriais são aqueles destinados as prioritaria-
mente a atividades industriais e complementarmente a atividades comerciais e de ser-
viços, sendo vedada qualquer outra atividade.

Parágrafo único. Será permitida a implantação de loteamentos industriais
nas lonas de Produção Urbana, nos Corredores de Produção Urbana e nos Distritos
Industriais.

Art. 63. Ressalvadas outras exigências legais do Plano Diretor, o Lote
Mínimo permitido nos loteamentos industriais será de 1250m2 (um mil e duzentos e
cinqüenta metros quadrados), devendo sua testada minima ser de 25m (vinte e cinco
metros). .

Art. 64. A dimensão das quadras dos loteamentos industriais obedecerá
aos seguintes critérios:
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I - o menor lado não poderá ter extensão superior à 200m (duzentos me-

11 - o maior lado não poderá ter extensão superior à 400m (quatrocentos
metros) atendidas as exigências do inciso II do artigo 23.

Art. 65. Para os loteamentos industriais, as áreas destinadas à implanta-
ção de equipamentos comunitários e espaços livres de uso público deverão ser de, no
mínimo, 4% (quatro por cento) e 6% (seis por cento) respectivamente da área total do
loteamento, sendo que o somatório dessas áreas será de, no mínimo, 10% (dez por
cento)

Parágrafo único. Todas as demais especificações, determinações e exi-
gências expressas nessa lei deverão ser observadas.

Seção X
Do reloteamento

Art. 66. O requerimento solicitando aprovação do reloteamento em 1" fa-
se deverá vir acompanhado dos seguintes documentos:

I -'cópia da matrícula da gleba atualizada;
11 - planta de situação da gleba em escala 1:20.000, em 3(três) vias;
111- cópia da Certidão de Viabilidade e Diretrizes da respectiva planta;
IV - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), referente ao projeto

urbanistico, registrada no CREA;
V - cópia do projeto urbanístico do loteamento aprovado anteriormente

objeto da proposta de reloteamento;
VI - projeto urbanístico do reloteamento georeferenciado na escala

1:1000, em 3 (três) vias, contendo no mínimo:
a) delimitação da gleba;
b) indicação do norte, com as coordenadas geográficas oficiais;
c) subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas dimensões, áreas

e numerações;
d) sistema viário, com a respectiva classificação e dimensionamento;
e) localização e dimensionamento das áreas destinadas aos equipamen-

tos urbanos e comunitários e aos espaços livres para uso público;
f) indicação e delimitação das faixas de domínio, faixas de segurança, fai-

xas não edificável, servidões e Áreas de Preservação Permanente(APPs) e outras res-
trições impostas pela legislação que gravem o loteamento;

g) quadro, com valores absolutos e percentuais das áreas do loteamento,
das quadras, dos lotes, do sistema viário e das áreas destinadas aos equipamentos
urbanos e comunitários e aos espaços livres para uso público,e com o número de qua-
dras e lotes;

h)demais elementos necessários para a elucidação do projeto;
VII - Licença Prévia do órgão ambiental competente, nos termos da legis-

lação vigente.
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VIII - certidão negativa de tributos municipais.

Art. 67. Se constatado o interesse público para a realização do relotea-
mento, a tramitação do mesmo deverá seguir os procedimentos administrativos para
aprovação e execução dos projetos de loteamentos urbanos previstos no artigo 34 des-
ta lei.

Parágrafo único. Se o projeto urbanistico da proposta de reloteamento
for considerado compatível pelo órgão municipal de planejamento com a Certidão de
Viabilidade e com as Diretrizes para Elaboração dos Projetos expedidas para o lotea-
mento a ser reloteado e atender a legislação vigente quando da análise, poderão ser
dispensadas as etapas previstas nos incisos I e 111do artigo 34 desta lei.

Capítulo II
Dos Desmembramentos

Seção I
Das disposições gerais

Art. 68. Nos desmembramentos é obrigatória à transferência ao município
de áreas para instalação de equipamentos urbanos e comunitários e espaços livres de
uso público.

~ 1° Deve ser determinada pelo executivo, com fundamento em parecer
técnico, a localização das áreas destinadas a equipamentos urbanos e comunitários e
dos espaços livres de uso público.

~ 2° As áreas destinadas à implantação de equipamentos comunitários e
espaços livres de uso público deverão ser de no mínimo, 10% (dez por cento) da área
da gleba a ser desmembrada.

~ 3° Para efeitos do parágrafo anterior não serão aceitas no cálculo do
percentual de áreas a serem transferidas:

I - as áreas de preservação permanente e as faixas não edificável;
11- as áreas das faixas de servidão ao longo das linhas de transmissão de

energia elétrica.

~ 4° As áreas previstas no inciso I do parágrafo anterior podem ser trans-
feridas como espaços livres de uso público, caso haja justificado interesse público de
ordem ambiental, sendo computada, para efeito da efetivação do percentual exigido
previsto no ~2°, apenas metade da metragem da área transferida objeto deste parágra-
fo.

~ 5° As áreas transferidas ao Município devem ter acesso direto ao síste-
ma viário.
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~ 6° As áreas destinadas à instalação de equipamentos urbanos e comu-
nitários e os espaços livres de uso público devem ser cercadas conforme especifica-
ções definidas em decreto que regulamentar essa lei.

Art. 69. Serão dispensados da destinação de áreas para implantação de
equipamentos comunitários e espaços livres de uso público, quando a área da gleba
originária a ser desmembrada for inferior a 3.000m2 (três mil metros quadrados).

Art. 70. Na realização de desmembramentos não será permitido, além
das demais determinações legais:

I -'interromper a seqüência do sistema viário previsto no Plano Diretor;
11- bloquear a continuidade de vias;
111- formar face de quadra com dimensão superior a 200(duzentos) me-

tros.

Parágrafo único. Para atender ao disposto no caput, será exigida reserva
técnica de área para a futura abertura de vias, devendo esta reserva ser parte da gleba
remanescente se houver ou ser transferida sem ônus para o municipio.

Art. 71. A aprovação do projeto de desmembramento ficará condicionada
à prévia existência, nos logradouros lindeiros aos novos lotes, da infra-estrutura previs-
ta nos incisos 11a VII do artigo 30 desta lei.

Art. 72. A Licença Ambiental para os desmembramentos será concedida
em uma única etapa.

Seção 11
Da aprovação e execução

Art. 73. Os procedimentos administrativos para aprovação e execução
dos projetos de desmembramentos compreenderão as seguintes etapas:

I - expedição de Certidão de Viabilidade e de Diretrizes para Elaboração
dos Projetos;

11- Licenciamento Ambiental;
111- aprovação do projeto urbanístico;
IV - expedição de Certidão de Aprovação.

Art. 74. Inexistindo, no todo ou em parte, a infra-estrutura referida no arti-
go 71, em qualquer dos logradouros lindeiros aos novos lotes, o empreendedor provi-
denciará as suas expensas a execução da infra-estrutura faltante.

~ 1° Quando necessária à execução de obras de infra-estrutura referidas
no caput, esta deverá obedecer a projetos aprovados pelos órgãos municipais compe-
tentes ou pelas concessionárias dos respectivos servíços.
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~ 20 Havendo impossibilidade técnica de execução de qualquer dos ele-
mentos de infra-estrutura listados no caput deste artigo, o empreendedor deverá ane-
xar ao requerimento de aprovação do projeto urbanístico e seus complementares, cer-
tidão do órgão municipal competente ou da concessionária do respectivo serviço, ates-
tando tal impedimento.

~ 30 Nos casos previstos no caput, aos procedimentos administrativos pa-
ra aprovação e execução dos projetos de desmembramentos serão acrescidas as se-
guintes etapas:

I - aprovação dos projetos complementares;
11- Licenciamento para execução de obras;
111- execução e fiscalização das obras;
IV.- conclusão e recebimento das obras;
V - emissão do Termo de Verificação da execução das obras.

Art. 75. A sistemática das etapas e documentação necessária para a a-
provação e execução dos projetos de desmembramentos serão as explicitadas para a
aprovação e execução dos loteamentos no que couber.

Art. 76. A expedição da Certidão de Viabilidade e das Diretrizes para ela-
boração dos Projetos referida no inciso I do artigo 73 ocorrerá no prazo máximo de
30(trinta) dias, a contar da data de protocolo do processo administrativo.

~ 10 Quando for solicitada a complementação de documentação ou reali-
zação de diligências, o prazo será contado da data do pleno atendimento ao solicitado.

~ 20 Expedidas as Diretrizes, as mesmas terão validade de 360 dias a
contar da data de emissão da Certidão de Viabilidade.

~ 30 As Diretrizes poderão ser renovadas, a pedido do empreendedor, por
mais 360 dias, desde que não tenha ocorrido alteração na legislação pertinente.

Art. 77. A aprovação do projeto de desmembramento será feita por Certi-
dão, onde constará, no mínimo:

I - localização e destinação do desmembramento;
11- área total do empreendimento;
111- número total de lotes;
IV - áreas que passam a constituir o domínio público sem ônus para o

município;
V - descrição da garantia;
VI - termo de compromisso para execução dos serviços e obras de infra-

estrutura;
VII - cronograma de execução das obras.

~ 10 No caso previsto no artigo 69, será dispensada a determinação conti-
da no inciso IV desse artigo.



22

~ 2° As determinações contidas nos incisos V, VI e VII desse artigo, serão
dispensadas quando da existência de toda infra-estrutura exigida nos incisos II a VII do
artigo 30 desta lei.

Art. 78. A aprovação ocorrerá no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a
contar da data de protocolo do processo administrativo,

Parágrafo único. Quando for solicitada a complementação de documen-
tação ou realização de diligências, o prazo será contado da data do pleno atendimento
ao solicitado,

Art. 79. Antes de ser expedida a Certidão referida no artigo 77 será firma-
do Termo de Compromisso, no qual o empreendedor fica comprometido a executar as
obras e serviços necessários para a concretização do desmembramento, assumindo
prazos e ofertando garantias para tanto, bem como se comprometendo a cumprir todas
obrigações legais pertinentes ao empreendimento,

Art. 80. Após a expedição da Certidão será emitido Alvará de Licença pa-
ra execução dos serviços e obras de infra-estrutura exigida no artigo 32 desta Lei e
relacionadas no Termo de Compromisso firmado pelo empreendedor.

Art. 81. O prazo máximo para execução dos serviços e obras de infra-
estrutura será de 1(um) ano contados a partir da data de expedição do alvará previsto
no artigo anterior,

Art. 82. Como garantia do cumprimento da execução dos serviços e das
obras de infra-estrutura firmados no Termo de Compromisso, o empreendedor caucio-
nará em favor do Município, mediante documento hábil, até 30% (trinta por cento) da
área de lotes definidos pelo órgão competente da municipalidade,

~ 1° A caução real será instrumentalizada por escritura pública, averbada
no registro imobiliário competente no ato do registro do desmembramento,

~ 2° Concomitantemente ao instrumento de garantia, deverá acompanhar
o registro do desmembramento, o cronograma de execução das obras e serviços de
infra-estrutura urbana aprovados pelo órgão competente do municipio.

~ 3° Não poderão ser caucionadas as áreas destinadas para instalação de
equipamentos urbanos e comunitários e espaços livres de uso público constantes no
caput do artigo 29, e as reservas técnicas previstas no parágrafo único do artigo 70.

Art. 83. Aprovado o projeto de desmembramento o empreendedor deverá
submetê-lo ao Registro Imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de
caducidade da aprovação,
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Parágrafo único. Decorridos 60 (sessenta) dias a partir da data limite pre-
vista no caput, .0 empreendedor deverá apresentar a comprovação do registro no Car-
tório de imóveis, para fins de lançamento cadastral.

Capítulo 111
Do Desdobro

Seção I
Do Desdobro de lotes

Art. 84 A solicítação de aprovação de projeto de desdobro de lotes será
realizada através de requerimento, que deverá vir acompanhado, no mínimo, dos se-
guintes documentos:

I - cópia da matrícula atualizada do lote ou lotes;
11- planta na escala de 1: 500, em 3(três) vias, com a situação anterior ao

fracionamento, com as seguintes indicações:
a) identificação do lote ou lotes a serem desdobrados, com o nome do lo-

teamento, número da quadra, número do lote ou lotes e de seus confrontantes em to-
das as faces;

b) via confrontante com o lote ou lotes, bem como das vias que circundam
a quadra, com indicação da distância do lote ou lotes até a via mais próxima;

c) localização das edificações existentes no lote ou lotes, se houver;
d) norte, curvas de nível, cursos de água, matas e árvores existentes;
111- planta na escala de 1: 500, em 3(três) vias, com o desdobro proposto,

com as seguintes indicações:
a) via confrontante com o lote ou lotes, bem como das vias que circundam

a quadra, com indicação da distância do lote ou lotes até a via mais próxima;
b) subdivisão do lote ou lotes em lotes pretendidos, servidões e áreas re-

manescentes, se houver;
c) norte e cursos de água existentes;
d) quadro de áreas dos lotes, servidões, das áreas não edificável e de

preservação permanente, quando for o caso, com as devidas porcentagens e os seus
totais;

IV - memorial descritivo, em 3(três) vias, apresentando:
a) descrição dos novos lotes resultantes do desdobro, com o nome do lo-

teamento, número da quadra, número dos lotes e de seus confrontantes em todas as
faces;

b) descrição das servidões, das áreas não edificável e de preservação
permanente, se houver;

c) localização da Zona onde se localiza o lote ou lotes;
V - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, referente ao projeto de

fracionamento.
VI - certidão negativa de tributos municipais.

Parágrafo único - As plantas referidas nos incisos 11e 111poderão ser a-
presentadas em uma única prancha.
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Art. 85. Aprovado o projeto, a Município emitirá a Certidão de Desdobro.

Art. 86. Será permitido o acesso a novos lotes oriundos de desdobro a-
través de servidões de passagem.

Parágrafo único. As servidões de passagem terão no mínimo 2,5m (dois
metros e meio) de largura e no máximo 50m (cinqüenta metros) de comprimento.

Art. 87. Aprovado o projeto de loteamento o empreendedor deverá sub-
metê-lo ao Registro Imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de cadu-
cidade da aprovação.

Parágrafo único. Decorridos 60(sessenta) dias a partir da data limite pre-
vista no caput, o empreendedor deverá apresentar a comprovação do registro no Car-
tório de imóveis, para fins de lançamento cadastral.

Seção 11
Do desdobro de interesse social

Art. 88. O desdobro de interesse social é o instrumento urbanístico que
estabelece normas especiais de dimensionamento de novos lotes oriundos da divisão
de lotes, considerando a situação socioeconômica da população e o zoneamento urba-
no do Plano Diretor.

~ 1° O desdobro de interesse social somente poderá ser autorizado em
relação a lotes cujos proprietários e adquirentes não se dediquem ao comércio ou cor-
retagem de imóveis.

~ 2° Os desdobros de interesse social somente serão permitidos nas zo-
nas previstas no artigo 26 desta lei.

Art. 89. O desdobro de um ou mais lotes urbanos em dois ou mais lotes
referido no artigo anterior somente será autorizado:

I - em mais de duas frações, quando apenas uma tenha área inferior á do
Lote Minimo fixado pelo Plano Diretor para a zona na qual estejam localizados, não
podendo ser inferior a 125 m2;

11 - em duas frações, cada uma com a área minima de 125 metros qua-
drados, garantidas as possibilidades de seus aproveitamentos para receberem edifica-
ções.

Parágrafo único. Todas as demais especificações, determinações e exi-
gências expressas nessa lei para os desdobros deverão ser observadas.

Capítulo IV
Do remembramento e da anexação
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Art. 90. A solicitação de aprovação de projeto de remembramento de gle-
bas ou lotes será realizada através de requerimento, que deverá vir acompanhado, no
minimo, dos seguintes documentos:

I • cópia da matrícula atualizada das glebas ou lotes;
11- planta na escala máxima de 1: 500, em 3(três) vias com a situação an-

terior e a posterior ao remembramento, com as seguintes indicações:
a)' identificação das glebas ou lotes a serem remembrados, com o nome

do loteamento, número da quadra, número do lote e de seus confrontantes em todas as
faces;

b) via confrontante com as glebas ou lotes, bem como das vias que cir-
cundam a quadra, com indicação da distância das glebas ou lotes até a via mais próxi-
ma;

c) gleba ou lote resultante;
d) localização das edificações existentes nas glebas ou lotes, se houver;
e) norte, curvas de nível, cursos de água, matas e árvores existentes;
f) quadro de áreas das glebas ou dos lotes, servidões, das áreas não edi-

ficável e de preservação permanente, quando for o caso, com as devidas porcenta-
gens, e os seus totais;

111- memorial descritivo apresentando:
a) descrição da gleba ou lote remembrado, com o nome do loteamento,

número da quadra, número da gleba ou do lote e de seus confrontantes em todas as
faces, e dos lotes resultantes;

b) descrição das servidões, das áreas não edificável e de preservação
permanente, se houver;

c) localização da Zona onde se localizam as glebas e os lotes,
IV - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, referente ao projeto

de remembramento,
V - certidão negativa de tributos municipais,

Parágrafo único. Aprovado o projeto, a Prefeitura Municipal emitirá a
Certidão de Remembramento.

Art. 91. A solicitação de aprovação de projeto de anexação de um lote ou
parte de lote a outro será realizada através de requerimento, que deverá vir acompa-
nhado, no mínimo, dos seguintes documentos:

I • cópia da matrícula atualizada dos lotes;
11~planta na escala máxima de 1: 500, em 3(três) vias com a situação an-

terior e a posterior a anexação, com as seguintes indicações:
a) identificação do lote ou parte de lote a ser anexado, com o nome do lo-

teamento, número da quadra, número do lote e de seus confrontantes em todas as fa-
ces;

b) identificação do lote ao qual será feita a anexação, com o nome do lo-
teamento, número da quadra, número do lote e de seus confrontantes em todas as fa-
ces;
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c) via confrontante com os lotes, bem como das vias que circundam a
quadra, com indicação da distância dos lotes até a via mais próxima;

d) lotes resultantes;
e) localização das edificações existentes nos lotes, se houver;
f) norte, curvas de nível, cursos de água, matas e árvores existentes;
g) quadro de áreas das glebas ou dos lotes, servidões, das áreas não edi-

ficável e de preservação permanente, quando for o caso, com as devidas porcenta-
gens, e os seus totais;

111• memorial descritivo apresentando:
a)' descrição dos lotes objeto dos procedimentos de anexação, com o no-

me do loteamento, número da quadra, número dos lotes e de seus confrontantes em
todas as faces, e dos lotes resultantes;

b) descrição das servidões, das áreas não edificável e de preservação
permanente, se houver;

c) localização da Zona onde se localizam as glebas e os lotes.
IV _ Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, referente ao projeto

de anexação.
V - certidão negativa de tributos municipais.

Parágrafo único. Aprovado o projeto, a Prefeitura Municipal emitirá a
Certidão de Anexação.

Capítulo V
Dos condominios urbanísticos

Art. 92. Os condomínios urbanísticos ou loteamentos fechados deverão
ser constítuídos em consonância com o dísposto em Lei específica, e atender no que
couber nas disposições desta Lei e do Plano Diretor.

Parágrafo único. As edíficações a serem construídas nas unidades autô-
nomas dos condominios urbanísticos deverão atender às disposições previstas no Có-
digo de Obras.

Art. 93. O condomínio urbanístico quando vinculado a projeto de edifica-
ção ou edificações será aprovado simultaneamente com a aprovação do projeto de edi-
ficação ou edificações.

Parágrafo único. As edificações referidas no caput poderão ser horizon-
tais ou verticais.

TíTULO IV

DA REGULARIZAÇÃO DO FRACIONAMENTO
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Art. 94. A regularização e registro de loteamento, desmembramento ou
desdobro de imóveis urbanos ou urbanizados, ainda que localizados em zona rural, nos
casos especificados, obedecerá ao disposto no Provimento nO.28/2004-Corregedoria
Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que instituiu o Projeto "More Legal 3"
ou outro que vier a substituí-lo.

TíTULO V

DA FISCALIZAÇÃO E TAXAS

Capitulo I
Da notificação, autuação, sanções e defesa

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 95. Considera-se infrator, para os efeitos legais, o empreendedor, o
proprietário ou o seu sucessor a qualquer título, o possuidor responsável pela implan-
tação do empreendimento, a companhia imobiliária ou a corretora de imóveis respon-
sáveis pela comercialização dos lotes ou frações ideais.

Parágrafo único. Responde pela infração, em conjunto ou isoladamente,
todo aquele que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie,
bem como os encarregados da execução ou da fiscalização das leis que, tendo conhe-
cimento da infração, deixarem de autuar o infrator.

Art. 96. Salvo qualquer outra disposição expressa em contrário nesta lei,
a responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do responsável,
e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Parágrafo único. A infração ao disposto nesta Lei implica a aplicação de
penalidades ao agente que lhe der causa, nos termos deste Titulo.

Seção 11
Da notificação

Art. 97. A falta de cumprimento das disposições desta Lei, bem como de
qualquer exigência acessória para regularização do projeto ou da obra de parcelamen-
to, verificada no exercicio da fiscalização, será comunicada ao infrator, pessoalmente,
por via postal, mediante Aviso de Recebimento (AR), ou por edital, quando recusado o
seu recebimento ou quando ignorada a localização do notificado, por meio de notifica-
ção.

~ 1°A notificação deverá conter as seguintes informações:
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I _ o nome do titular da propriedade e do responsável técnico pelas obras,

se houver;
11- o endereço da obra;
111- a identificação da irregularidade cometida;
IV - as exigências requeridas;
V - o prazo para cumprimento das exigências;
VI _a identificação e assinatura do fiscal e do notificado;
VII - a data e a hora da entrega da notificação.

~ 20 No caso de não localização do notificado, a notificação poderá ser a-
fixada no local da obra, justificando-se a impossibilidade da entrega pessoal.

Art. 98. O interessado terá um prazo de até 30 (trinta) dias para legalizar
a obra ou efetl,lar a sua modificação, salvo nos casos de prazo menor fixados nesta
seção.

Parágrafo único. Esgotado o prazo para cumprimento da exigência es-
pecificado na notificação e a mesma não sendo cumprida, será lavrado auto de infra-
ção.

Seção 111
Auto de Infração

Art. 99. O infrator será imediatamente autuado, não cabendo notificação
prevista no artigo 130 desta Lei, quando iniciar obra sem a devida licença para início
das obras emitida pelo órgão municipal responsável.

Art. 100. O auto de infração deverá conter as seguintes informações:
I - o nome do titular da propriedade e do responsável técnico pela obra,

quando houver;
11- o endereço da obra;
111- a data da ocorrência;
IV - a descrição da infração cometida;
V - a penalidade decorrente;
VI - a intimação para correção da irregularidade;
VII - o prazo para apresentação da defesa;
VIII - a identificação e assinatura do autuado e do autuante.

~ 10 A assinatura do infrator no auto não implica confissão, nem tampou-
co, a aceitação dos seus termos.

~ 20 A recusa da assinatura no auto, por parte do infrator, não agravará a
pena, nem tampouco impedirá a tramitação normal do processo.

Art. 101. A comunicação do auto de infração será feita mediante comuni-
cação pessoal com a assinatura de termo de recebimento pelo infrator.
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Parágrafo umco. Na impossibilidade da comunicação pessoal, poderá
ser adotada uma das alternativas para comunicar-se com o infrator:

I - afixação de notícia no local da obra;
11_ carta registrada enviada ao interessado, com aviso de recepção ou

não;
111- publicação no diário oficial do Município.

Art. 102. O auto de infração não poderá ser lavrado em consequencia
de despacho ou requisição, devendo sua lavratura ser precedida de verificação de
servidor autorizado para fiscalização.

Seção IV
Das Sanções

Art. 103. Sem prejuizo das medidas de natureza civil e criminal previstas
no Código Civil: e das demais sanções cabiveis em função da Lei Federal n.o 6.766/79
e suas alterações, constitui infração, toda ação ou omissão que importe em inobser-
vância as disposições da presente lei.

Art. 104. No exercício do poder de polícia serão aplicadas pelo órgão ou
setor municipal competente, através de ato administrativo, nos casos de violação das
disposições desta Lei, as seguintes sanções ao infrator:

1- embargo;
11- multa;
111_ cassação da licença para início das obras.

~ 10 A aplicação de uma das sanções previstas neste artigo não prejudica
a aplicação de outra, se cabível.

~ 20 A aplicação de sanções de qualquer natureza previstas nesta seção
não dispensa o infrator da obrigação a que está sujeito nem ao o atendimento às dis-
posições desta lei, suas normas regulamentadoras e demais legislações pertinentes,
assim como não desobriga o infrator de ressarcir eventuais danos resultantes da infra-
ção, na forma da legislação aplicável, bem como não o isenta das responsabilidades
criminais.

Art. 105. Aplica-se o embargo às obras de parcelamento nos casos de:
I - obras em andamento sem projeto aprovado, nos termos da Lei;
11- risco à segurança de pessoas, bens, instalações ou equipamentos, in-

clusive públicos ou de utilidade pública.

~ 1°. O embargo será comunicado ao interessado estabelecendo-se prazo
para o cumprimento das exigências que possam garantir a sua revogação.
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~ 20. O embargo deverá ser precedido de vistoria feita pelo órgão ou setor
municipal responsável pelo controle urbano.

Art. 106. Aplica-se a cassação da licença para inicio das obras nos se-
guintes casos:

I _ impossibilidade de reversão da situação que motivou o embargo às 0-
bras;

11 - reincidência da infração.

Art. 107. Aplicar-se-á multas nos seguintes casos:
I _ inicio ou execução de obras sem licença do órgão ou setor municipal

competente;
11 - execução de obras em desacordo com o projeto aprovado;
111 - ausência no local das obras do projeto aprovado ou de licença para

inicio das obras;

Art. 108. As multas serão fixadas em URM (unidade de referência munici-
pal) ou outra que venha a ser adotada pelo Executivo Municipal e cobradas em moeda
oficial do Brasil, pelo seu valor nominal, corrigido pelo indexador oficial do Executivo
Municipal, vigente na data do seu recolhimento conforme estabelecido em regulamen-
to.

~ 10 Para definição dos respectivos valores das multas será levada em
conta a gravidade da infração.

~ 20 Nos casos de reincidência, as multas serão acrescidas, em cada re-
incidência, de 20% (vinte por cento) do seu valor originai.

~ 3° Para os fins desta Lei, considera-se reincidência:
I - o cometimento, pela mesma pessoa fisica ou juridica, de nova infração

da mesma natureza, em relação ao mesmo empreendimento;

11 - a persistência no descumprimento da Lei, apesar de já punido pela
mesma infraçãq.

~ 4° A importância da multa sofrerá um desconto de 50% (cinqüenta por
cento) se for paga até 15 (quinze) dias após a lavratura do auto de infração.

~ 5° A multa não paga no prazo legal será inscrita em dívida ativa.

~ 6° O pagamento da multa não implica regularização da situação nem
obsta nova notificação em 30 (trinta) dias, caso permaneça a irregularidade.

Art. 109. A realização de parcelamento sem aprovação do Executivo ou
em desacordo com o projeto aprovado pelo Município, enseja a notificação do seu pro-
prietário ou de qualquer de seus responsáveis para paralisar imediatamente as obras,
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ficando ainda obrigado a entrar com o processo de regularização do empreendimento
nos 30 (trinta) dias seguintes.

~ 10 Em caso de descumprimento de qualquer das obrigações previstas
no caput, o notificado fica sujeito, sucessivamente, a:

I -' pagamento de multa no valor equivalente a 500 URMs.
11 _ multa diária no valor equivalente a 100 URMs, em caso de descum-

primento do embargo.

~ 20 Caso o parcelamento esteja concluído e não seja cumprida a obriga-
ção prevista no caput, o notificado fica sujeito, sucessivamente, a:

I _ pagamento de multa no valor equivalente a 500 URMs por hectare do
parcelamento irregular, sendo que aqueles que tiverem área inferior a 10.000 m2 a muI-
ta será equivalente a 250 URMs ;

11 - interdição do local;

Art. 110. A falta de registro do parcelamento do solo enseja a notificação
ao proprietário para que dê entrada ao processo junto ao cartório competente nos 5
(cinco) dias úteis seguintes sujeitando-o sucessivamente a:

I _ pagamento de multa, no valor equivalente a 500 URMs por hectare do
parcelamento irregular, sendo que aqueles que tiverem área inferior a 10.000 m2 a muI-
ta será equivalente a 250 URMs;

11 - embargo da obra ou interdição do local, conforme o caso, e aplicação
simultânea de multa diária equivalente a 50 URMs.

Parágrafo único. Caso a aprovação do parcelamento do solo tenha ul-
trapassado os 180 (cento e oitenta) dias, o infrator deverá protocolar pedido de reapro-
vação, sem prejuízo da aplicação das penalidades referidas no caput.

Art. 111. A não conclusão da totalidade dos serviços e obras de infra-
estrutura dentro do prazo de validade fixado ou mediante a sua prorrogação devida-
mente solicitada e aprovada pelo órgão competente, sujeita o proprietário do parcela-
mento ou do condomínio, a multa no valor equivalente a 500 URMs por mês ou fração
de atraso.

Art. 112. A aplicação das penalidades previstas nesta seção não obsta a
iniciativa do Ex"ecutivo em promover a ação judicial necessária para a interdição e ou
demolição da obra irregular, nos termos dos artigos 934, 111, e 936, I, do Código de Pro-
cesso Civil.

Seção V
Defesa

Art. 113. O autuado terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar de-
fesa contra a autuação, contados a partir do primeiro dia seguinte da data do recebi-
mento do auto de infração.
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~ 1° A defesa será feita através de processo administrativo, por meio de
petição, onde o interessado alegará, de uma só vez, toda matéria que entender útil,
juntando os documentos comprobatórios das razões apresentadas, mencionando obri-
gatoriamente:

I - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta;
11- o objetivo visado em sua defesa;
111.• as diligências que o interessado pretende que sejam efetuadas, desde

que justificadas as suas razões.

~ 2° A autoridade administrativa determinará, de ofício ou a requerimento
do interessado, a realização das diligências que entender necessárias, fixando-lhe o
prazo e indeferirá as consideradas prescindíveis, impraticáveis ou protelatórias.

~ 3° Se entender necessário, a autoridade julgadora poderá determinar a
realização de diligência para esclarecer questão duvidosa, bem como solicitar o pare-
cer da Procuradoria Geral do Municipio.

~ 4° Preparado o processo para decisão, a autoridade administrativa pro-
latará parecer técnico no prazo máximo de 15 (quinze) dias, resolvendo todas as ques-
tões debatidas e se pronunciando quanto a procedência ou improcedência da impug-
nação.

Art. 114. O autuado será notificado da decisão através de AR.

Art. 115. Será dada oportunidade ao autuado de recorrer da decisão que
indeferir a defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do primeiro dia seguinte da
data da comunicação da decisão, endereçado ao Prefeito Municipal, com efeito sus-
pensivo.

Art. 116. Na ausência de defesa ou sendo esta julgada improcedente, se-
rão impostas as sanções pelo órgão municipal competente.

Art. 117. O empreendedor que tiver loteamento, desmembramento ou
remembramento com o cronograma de execução das obras de infra-estrutura urbana
vencido e não executado não obterá a aprovação de novos parcelamentos no Municí-
pio.

Art. 118. O Municipio não expedirá licença para a construção nos lotes
dos loteamentos e desmembramentos aprovados, mas em fase de implantação, en-
quanto não estiverem demarcados os lotes e abertas as vias de circulação, bem como
concluídas e em funcionamento as redes de abastecimento de água, de energia elétri-
ca e i1umínação pública.

Capítulo II
Das taxas
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Art. 119. O Executivo deve encaminhar a Câmara de Vereadores projeto
de lei para incluir no Código Tributário, os valores das taxas, em UFMs, prescritas nes-
ta Lei:

~ 1° Para realização de loteamentos ficam instituídas as seguintes taxas:
I - taxa de expedição de Certidão de Viabilidade e Diretrizes para Elabo-

ração dos Projetos;
11 - taxa de aprovação em 1" fase do projeto urbanístico;
111.-taxa de aprovação em 2" fase do projeto urbanístico e seus comple-

mentares, licenciamento, execução e fiscalização da obra;
IV - taxa de conclusão, recebimento e emissão do Termo de Verificação

da execução das obras.

~ 2° Para realízação do reloteamento fica instituída a taxa de aprovação
de projeto e expedição de certidão de reloteamento;

~ 3° Para realização de desmembramento ficam instituídas as seguintes
taxas:

I - taxa de expedição de Certidão de Viabilidade e de Diretrizes para Ela-
boração dos Projetos;

11- taxa de aprovação do projeto urbanístico e expedição de Certidão de
Aprovação.

111- taxa de aprovação dos projetos complementares e licenciamento para
execução de obras;

IV' - taxa de execução e fiscalização das obras, conclusão e recebimento
das obras e emissão do Termo de Verificação da execução das obras.

~ 4° Para realização de desdobro fica instituída a taxa de aprovação de
projeto e expedição de certidão de desdobro;

~ 5° Para realização do remembramento fica instituída a taxa de aprova-
ção de projeto e expedição de certidão de remembramento;

TíTULO VI

DAS DISPOSiÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 120. Os dados contidos em levantamentos topográficos, plantas,
memoriais, certidões, escrituras e demais documentos apresentados pelo empreende-
dor serão aceitos como verdadeiros, não cabendo ao Município quaisquer ônus que
possam advir de atos firmados com base nos referidos documentos.

Art. 121. Todos os documentos e plantas deverão vir assinados pelo em-
preendedor, ou seu representante legal, e por profissional legalmente habilitado, acom-
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panhadas das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) registradas
nos respectivos conselhos.

Art. 122. A partir da data do registro do parcelamento do solo e do con-
domínio urbanístico, passam a integrar o patrimônio e dominio do município as áreas
das vias de circulação públicas, os espaços livres de uso público e as áreas destinadas
a equipamentos comunitários e urbanos, constantes do projeto urbanistico e do memo-
ríal descritivo aprovados pelo Poder Público Municipal.

Art. 123. Os imóveis constituídos por espaços livres de uso público e as
áreas de equipamentos comunitários não poderão ter sua destinação alterada pelo
empreendedor ou pelo Poder Público Municipal, a partir da aprovação do projeto de
parcelamento, salvo na ocorrência das hipóteses previstas na legislação federal.

Art. 124. Os valores das multas previstos nesta Lei serão corrígidos mo-
netariamente por ato do Poder Executivo.

Art. 125. Esta leí será regulamentada por decreto no prazo de até
180(cento e oitenta) dias contados a partir de sua publicação.

Art. 126. Nos casos omissos será ouvido Conselho Municipal do Plano
Diretor no que couber.

Art. 127. Esta Lei Complementar entra em vigor noventa dias após a data
de sua publicação.

Art. 128. Revogam-se as disposições em contrário,
Municipal nO4.357, de 23 de dezembro de 1992 e suas alterações.

Gabinete do Prefeito, 29 de julho de 2013.

o SÜSS
Prefeito
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