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LEI COMPLEMENTAR n o  109 de 28 de dezembro de 
2006. 

"Dispõe sobre parcelamento do solo urbano e dá outras 
providências ". 

A Câmara Municipal aprovou, e eu Prefeito, sanciono a seguinte Lei, 

Art. 1° - Todos os projetos sobre parcelamento do solo urbano que forem 
protocolados nesta Prefeitura deverão obedecer aos procedimentos 
discriminados abaixo: 

1. Da caracterização do parcelamento de solo. 
1 .1 - Considera-se parcelamento de solo a divisão fisica ou jurídica, de área 
em partes é o ato de lotear ou desmembrar o solo para fins urbanos em zonas 
urbanas ou de expansão urbana, 
1.2 	São modalidades de parcelamento do solo: o loteamento, o 
desmembramento, o desdobramento e o remembramento. 
1.2.1 - Loteamento é a subdivisão de glebas em lotes destinados à 
edificação, com abertura de vias de circulação ou de logradouros públicos ou 
prolongamento, alteração ou ampliação das vias existentes. 
1.2.2 - Desmembramento é a subdivisão de glebas em lotes destinados à 
edificação, sem abertura das vias de circulação, de logradouros públicos ou 
alteração das vias existentes, caso em que as partes resultantes deverão ter 
necessariamente acesso direto ao sistema viário oficial. 
1.2.3 - Desdobramento é a subdivisão do lote produzido por operação de 
parcelamento aprovado, visando a formação de novos lotes. 
1.2.4 - Remem bramento é o reagrupamento ou incorporação de lotes ou 
partes de lotes contíguos para constituição de novas unidades. 
1.3 - O parcelamento do solo para fins urbanos somente será admitido nas 
zonas urbanas, de expansão urbana e urbanas especiais, delimitadas pelo 
Município 
1.4 - Não será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos na zona 
rural, exceto quando por lei forem transformados em perímetro urbano com 
certificado de descaracterização do INCRA. 

2 - Do processo de parcelamento de solo urbano. 

e/ 2.1 - Documentação exigida: 
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• Requerimento a Prefeitura Municipal de aprovação do loteamento com 
a denominação do loteamento, nome do(s) proprietário(s) da área e do 
responsável técnico, a ser apresentado e registrado no setor de 
protocolo da Prefeitura. 

• Solicitação de aprovação do parcelamento assinado pelo(s) 
proprietário(s):, 

• Registro da área (cópia bem legível da escritura devidamente 
registrada) 

• Certidão atualizada da matrícula da gleba pelo Cartório de Registro de 
Imóveis:, 

• Cópia da identidade, CPF, certidão de casamento do(s) proprietário(s):, 
• Contrato social (tratando-se de empresa) autenticado:, 
• Alteração contratual autenticada 
• ART (anotação de responsabilidade técnica); 
• Certidão negativa de tributos municipais; 
• Descaracterização de uso emitida pelo INCRA (tratando-se de imóvel 

rural); 
• Memorial descritivo da área 

2.2 - Projeto do loteamento - primeira pasta 
• Tratando-se de projeto básico será apenas analisado no prazo de até lO 

(dez) dias úteis e devolvido com cumprimento de eventuais exigências:, 
• Tratando-se de projeto definitivo será encaminhado para análise e 

anuência prévia antes de ser encaminhado para aprovação da Câmara 
Municipal, e atender ao seguinte: 

• Levantamento Planimétrico com planta em escala 1:1000 ou 1:2000 em 
sistemas de coordenadas UTM, contendo os seguintes elementos: 

- cursos d'água, áreas alagadiças, mananciais, linha de transmissão de 
energia, linhas teleféricas, adutoras e demais indicações que caracterizam 
o imóvel, com os respectivos aproveitamentos, segundo normas 
específicas que deverão ser rigorosamente seguidas pelo responsável 
técnico em relação à legislação federal e estadual pertinente:, 
- demarcação das áreas com declividade de 30% a 47% e superior, se 
houver. 
• Indicações das áreas de equipamentos, áreas verdes, institucionais, de 

preservação permanente, "non aedificandi", dos lotes, outras áreas; 
• Quadro quantitativo determinando os percentuais de extensão e área 

/ 	das vias 
- Arcas verdes:, 
- Áreas de preservação permanente; 

- Áreas remanescentes; 
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- Áreas de lotes; 
- Áreas de equipamentos urbanos; 
- Áreas de equipamentos comunitários; 
- Outras áreas; 
- Área total; 
- Número de lotes; 
- Área média dos lotes. 

2.3 - Projeto urbanístico (03 vias) 
O projeto urbanístico deverá conter: 

• Subdivisão das quadras em lotes com as respectivas dimensões 
cotadas e numeração dos lotes, 

• Indicação das vias públicas, espaços livres e acessórios com 
todas as dimensões cotadas; 

• Zoneamento (quando definido nas diretrizes municipais) uso e 
utilização das áreas remanescentes (quando houver); 

• Nas áreas de domínio público deverão constar os seguintes 
dizeres: "Passa para domínio público no ato do registro"; 

• No caso do loteamento ocupar mais de uma prancha, deverá ser 
apresentado uma planta reduzida do mesmo, em escala 
conveniente, possibilitando sua total compreensão. 

2.4 - Memorial descritivo (03 vias) 
• Descrição sucinta do loteamento com suas características e definições; 
• Descrição das áreas de domínio público com todas as dimensões, 

confrontantes e área total; 
• Descrição de todos os lotes, com todas as dimensões, confrontações e 

área total. Caso exista área non aedificandi" no lote, ela deverá ser 
descrita; 

• Descrição das ares remanescentes. 

2.5 - Projeto Planimétrico (03 vias) 
• Apresentar levantamento planimétrico da gleba; 
• Lançamento de todo o sistema viário; 
• Parâmetros geométricos das vias; 
• Apresentar grades de todas as vias, segundo os respectivos eixos e 

contendo todas as indicações analíticas; 
• Caso o projeto planimétrico apresentado suscite dúvidas ou não 

esclareça de forma adequada quando de sua análise, poderá ser 
solicitado um projeto Plani-Altimétrico com curvas de nível de metro 

em metro e estacamento de 20 em 20 metros em todo o sistema viário. 
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3 - Das características dos parcelamentos que exigem aprovação: 
3.1 - Quando localizados em ares de interesse especial. 
3.1.1 - No interior de Áreas de Proteção Ambientai (APAs), definidas na 
legislação estadual e federal. 
3.1 .2 - Em áreas até 02 Km (dois quilômetros) do limite de unidade de 
conservação de uso indireto, que são faixas circundantes de áreas de proteção 
ambiental e reservas naturais, preservação cultural, histórico, paisagístico e 
arqueológico definidas por legislação estadual e federal; 
3.1.3 - Em áreas definidas na legislação estadual ou federal como: 
a) área de aglomeração urbana definida; 
b) área possível de ser ocupada mediante implantação de projeto de 
urbanização; 
e) área superior a 1.000.000 m 2  (um milhão de metro quadrados) 
d) área de interesse especial definida e de proteção ambiental dotadas de 
zoneamento econômico-ecológico, deverão conter, obri gatoriamente,I icença 
ambiental de instalação emitida pelo COPAM e em sua falta da FEAM, IEF, 
ou respectivo órgão de gestão colegiada competente. 

4 - Das áreas não parceláveis por determinação da Lei Federal 6.766/1979 
4.1 - Em terrenos alagadiços e sujeitos a inundação antes de tomadas as 
providências para assegurar o escoamento das águas. 
4.2 - Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde 
pública, sem que sejam previamente saneados. 
4.3 - Em terrenos com declividade igual ou superior a 47% (quarenta e sete 
por cento). 
4.4 - Em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação. 
4.5 - Em terrenos de preservação ecológica ou naquelas áreas onde a poluição 
impeça condições sanitárias suportáveis até a sua correção. 
Parágrafo único - O parcelamento em área com declividade superior a 30% 
(trinta por cento) e inferior a 47% (quarenta e sete por cento) somente será 
admitido mediante condições especiais de controle ambiental determinados 
pelo Município onde se situar e se oferecer segurança técnica de estabilidade 
de solo comprovada através da apresentação do projeto. 

5 - Das áreas de preservação permanente e non aedificandi". 

5.1- A faixa de terra de 15,00 (quinze) metros de cada lado ao longo das 
faixas de domínio público das rodovias e outras áreas destinadas a 

J { 	equipamentos urbanos (non aedificandi). 
5.1.1 - Consideram-se urbanos os equipamentos públicos de abastecimento 
de água, serviços de esgoto, energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede 
telefônica e gás canalizado (art. 5° da Lei Federal 6.766/79). 
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5.2 - Áreas com declividade acima de 47% (quarenta e sete por cento) são de 
preservação. 
5.3 - Faixa de terra de 30,00 (trinta) metros de cada lado ao longo de cursos 
d'água (córregos) com largura de até 10,00 (dez) metros (non aedificandi). 
5.4 - Faixa de terra de cada lado ao longo de rio será proporcional à sua 
largura (Art. 2 0  da Lei 4.771/65, Código Florestal - alterada pelas Leis 
7.803/89 e 7.875/89). 
5.5 - Raio de 50,00 (cinqüenta) metros nas nascentes e nos chamados olhos 
d'água (non aedificandi). 

6 Dos requisitos para parcelamento/loteamento 
A definição do padrão de urbanização e requisitos urbanísticos para o 
parcelamento de imóveis para fins urbanos neste Município de Lagoa 
Dourada, deverá atender no mínimo aos seguintes requisitos: 
6.1 - As vias destinadas ao sistema de circulação, de equipamento urbano e 
comunitário e espaços livres de uso público serão proporcionais à densidade 
de ocupação prevista para a área. 
6.2 - As áreas ou lotes resultantes do parcelamento não poderão ter menos de 
200,00 rn2  (duzentos metros quadrados) e frente mínima de 10,00 mts.(dez 
metros), podendo ocorrer alterações nessa medida após implantação do Plano 
Diretor do Município e definição exata de seu zoneamento. 
6.2.1 - Tratando-se de urbanização específica definidas na legislação estadual 
ou federal, os lotes poderão ter áreas somente superiores a 200,00 m 2  
(duzentos metros quadrados), observando sempre o zoneamento do 
município. 
6.2.2 - Tratando-se de edificação de conjuntos habitacionais de interesse 
social a serem construídos através de convênio com órgãos estaduais ou 
federais, os lotes deverão obedecer as exigências do convenente e se a área 
não estiver definida no convênio, os lotes terão área mínima de 125 m 2  (cento 
e vinte e cinco metros quadrados), podendo também sofrer modificação em 
sua área de acordo com os convenentes. 
6.2.3 - Tratando-se de transferência da posse direta de terreno público onde se 
pretenda a Concessão de Direito Real de Uso (art. 183, § 1° da Constituição 
Federal), através do competente Contrato Administrativo destinados a 
programas habitacionais de interesse público, ou por medida de emergência, 
os projetos poderão ser aprovadas com medidas diversas. 
6.2.4 - Em caso de desmembramentos referentes a imóveis objeto de partilha 
judicial ou amigável, devendo nestes casos serem observados os itens básicos. 
6.2.5 - Em caso de desmembramento, desdobro e remembramento para 
legalização de imóveis urbanos, preservação e segurança de habitação já 
existente, interesse público, preservação do patrimônio estético, histórico e 

j /  arquitetônico do município a decisão pela aprovação de áreas diversas ou 
muito pequenas deverá ser justificada. 
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6.2.6 - Ao longo das águas correntes e dormentes uma faixa "non 
aedificandi" de no mínimo 30,00 (trinta) metros de cada lado ou em tomo 
delas. Nas faixas de domínio público das rodovias, ferrovias e dutos será 
obrigatório a reserva de uma faixa 'non aedificandi" de 15,00 (quinze) metros 
de cada lado, salvo maiores exigências da legislação. 

6.3 As vias do parcelamento deverão articular-se com as vias adjacentes 
oficiais existentes ou planejadas, e harmonizar-se com topografia local. 

6.4 - Nenhum lote ou área poderá situar-se em mais de um Município. 
§ 1 0  - A porcentagem de áreas públicas previstas no item 6.1 não poderá ser 
inferior a 35% (trinta e cinco por cento) da gleba total a ser parcelada, salvo 
nos loteamentos destinados a uso industrial, cujos  lotes forem maiores de 
15.000,00 m 2  (quinze mil metros quadrados) a porcentagem poderá ser 
reduzida dependendo da localização do parcelamento e aprovação prévia do 
Município. 
§ 2 0  - Fazem parte das áreas públicas as seguintes áreas: 

a) Sistema viário (avenidas, ruas, praças de circulações, etc) 
b) Área verde (destinadas a praças, bosques, lazer, etc) no mínimo 10% 

(dez por cento) 
c) Áreas de uso comunitário, de equipamentos públicos (destinadas à 

administração, educação, saúde, cultura, etc), no mínimo 5% (cinco por 
cento) 

§ 3° - As áreas de uso institucional destinadas a implantação de equipamentos 
públicos e comunitários não poderão ser cortadas por cursos d'água, valas, 
linhas de transmissão, alta tensão e outros. 

7 - Dos requisitos para desmembramento e desdobro. 
O interessado na execução do desmembramento apresentará requerimento à 
Prefeitura Municipal, acompanhado de comprovante de pagamento da taxa de 
Expediente, do título de propriedade da área e três vias da planta do imóvel a 
ser desmembrado, contendo: 
7.1 - A indicação das vias existentes e dos Potes que circundam 
imediatamente o imóvel. 
7.2 - A indicação do tipo de uso predominante no local. 
7.3 - A indicação da divisão pretendida no imóvel. 
7.4 - A finalidade da divisão. 
7.5 - A Prefeitura Municipal analisará o requerimento, com a planta de 
desmembramento ou desdobro apresentada, no prazo de 30(trinta) dias 
corridos, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao seu protocolo. 

/ 7.5.1 - Se houver prévia manifestação de outros órgãos federais ou estaduais, 
jJ 

	

	compete ao interessado providenciar a documentação junto ao órgão 
competente. 
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7.5.2 - Sempre que se pedir qualquer esclarecimento ao interessado ou 
juntada de documento, haverá interrupção do prazo que somente voltará a ser 
contado após a manifestação do interessado. 
7.5.3 - Verificada a sua desconformidade com a legislação, poderá ser 
indeferido liminarmente. 
7.5.4 - Se deferido urna cópia do processo será devolvida ao interessado e 
outra ficará arquivada, na Prefeitura e deverá conter: 

1. urna via da planta do imóvel, contendo os requisitos enumerados no 
item 7 acima: 

II. cópia do ato municipal que declara a conformidade do 
desmembramento com a legislação municipal e federal: 

III. certidão de origem do terreno, que comprove ser o imóvel proveniente 
de loteamento ou desmembramento anteriormente aprovado ou 
proveniente de área indivisa. 

Art. 2 0  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado 
a partir daí o Decreto n° 1 .273, de 15/19/06. 

Lagoa Dourada, 28 de dezembro de 2006. 

Joster Vieira - Prefeito Municipal 


