DECRETO NO 6.634 DE 23 DE OUTUBRO DE 2 0 0 0 ~ ~ .
Estabelece normas de procedimento de crbditos da Fazenda
Municipal e dB outras provid6ncias.

A Prefeita do Municipio do Natal usando de suas atribui@es legais e, em especial, corn base no
que disp6e o artigo 185 da lei nQ3.882 de 11 de Dezembro de 1989,
Decreta:

-

Art. 1' A Taxa ds licenw de obras ou Servi~osde Engenharia, pmvista no inciso II do
artigo 99 da lei n2 3.882189, pode ser paroelada em at4 cinco (05) parcelas mensais e
consecutivas, em valor nunca inferior a R$500,00 (quinhentos reais) cada.
Art. ZQ A Outorga Onerosa prevista na IegislaHo Urbanistica de Natal, pode ser
parcelada, tendo corno limite mdximo de meses o correspondente a dois ter~os(213)do praro
para execuqBo da obra e, em nenhuma hipbtese, superior a dezoito (18) parcelas, sempre cada
uma delas de valor igual ou superior a R$2.000,00 (dois mil reais).
Art. 3% 0 s parcelamentos de que tratam os artigos anteriores, devem ser requeridos ao
Departamentos de Tributos da Secretaria Municipal de Finanqas, instrutdos com a cablvel
autoriza~aoda SEMURB para a obra a que se refere.
Art. @ - Sobre o valor das parcelas vencidas incidem juros de mora a r a a o de hum por
cento (I
%) ao mes sobre o saldo devedor, nos termos da legislaeo aplidvel A esphcie.
Art. 5P 0 "habite-sewmrrespndente A obra cuja taxa de licenqa dou Outorga Onerosa
tenham sido objeto de parcelamento nas condi@es deste decreto, somente B expedido corn a
respectiva quitaCao total.
Art. 8 As parcelas vencidas e nao pagas sao ao final do prazo de parcelamento, inscritas
em Divida Ativa e encaminhadas Procuradoria Geral do Municipio, para a competente execuMo
corn a respectiva quitaMo total.
Art. F Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaHo.
Art. 89 Revogam-se as disposifles em wntr8rio.

-

-

-

Paldcio Felipe Camarao, em Natal, 23 de outubro de 2000.

Wilma de Faria
PREFEITA

Paulo C6sar Medeiros de Oliveira Jhnior

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANGAS

LEI 3.175. DE 29 DE FEVEREIRO DE 1 9 8 4 ~ .
(Capitulos V e VII mantidos pelo art. 62 do Plano Diretor de Natal, Lei Complementar ng 07194 de
05 de agosto de 1994)

Capitulo V
DO PARCELAMENTO DO SOLO

SeqIo l
Disposlq6es preliminares
Art.118 - Parcelamento do solo, por qualquer das formas a seguir definidas, B o ato por
que, mediante licenw ou por iniciativa da Prefeitum, se efetive a divisgo da terra em unidades
jutidicamente independentes e individualizadas, obrigatoriamente integradas A estnrtura urbana e
conectadas ao sistema viario municipal e as redes de serviws ptlblicos existentes ou projetadas.
Paragrafo lSnlco - 0 parcelamento do solo revestir-se-A das seguintes formas:
a) arruamento - diviGo de glebas em quadras, rnediante a abertura de novas vias de
circulaflo ou de logradouros ptlblicos ou pelo prolongamento ou amptia~iodos jB existentes;
b) desdobramento ou desdobro - utilizaqao de parte de area de urn lote para formagAo
de urn ou rnais novos lotes;
c) desmembramento - repartiHo de um lote para formar novos lotes, corn
aproveitamento, sern qualquer altera@o ou acrt3scirn0, do sistema vidrio existente ou a subdiviJ o
de urn lote em parcelas para incorporaHo a lotes adjacentes;
d) loteamento - segmenta@io de quadras, resultantes de amamento aprovado ou em
curso de aprova@o, em lotes destinados a edificap%o,tendo todos eles testada para logradouros
ou vias poblicas;
e) reloteamento - modificago em loteamento existente ou licenciado, sem afetar a Area
total, alterem-se as dimensbes e o ndmero de lotes;
f) remembramonto - jun@o de dois ou mais lotes ou de parcelas de totes adjacentes para
constituir urn h i m imbvel.
Art.119 - NBo serA permitido o parcelamento do solo em:
I - Terrenos de baixa cota, atagadipos ou sujeitos a inundaMes ou actlmulo de Aguas
pluviais, ssm que antes sejam adotadas as medidas para escoamento e drenagem das Aguas;
1
I - Terrenos submetidos a aterros corn material prejudicial a saQdeou corn materiais cujas
caracteristicas tdcnicas sejam inadequadas a implantaHo de edificafles, sem que sejam
saneados e adotadas medidas de corre@o das caracteristicas;
111 - A faixa de 50,OO rn (cinquenta metros), a partir do leito maior de cursos de 6gua e das
margens de lagoas, gamboas e mangues, medidas em seu nivel mhximo normal, sem prejuizo da
conveni6ncia de maior afastamento que venha a ser exigido em fungZio de estudos relatives a
Areas determinadas;
IV - 0 s terrenos corn declividade superior a 30 % (trinta por cento), salvo se atendidas as
exighncias resultantes de projeto especifico para o aproveitamento da Area realizados pela
Secretaria Municipal de Planejamento;
V - Em terreno cujas condifles geoldgicas nqo permitam ou nao aconselhem a edificaqao;
VI - Em heas de preservaqao ecoldgica ou onde a poluiqao irnpew condiNes sanitarias
suportdveis, at8 que essas condims sejarn corrigidas.
Pardgmfo Cnico - Nos casos previstos no Caput deste artigo, o interessado no
parcelamento dever4 anexar ao projeto respectivo proposta de solu~Bestecnicas de corre~aodas
condims do terreno para anAlise da Secretaria Municipal de Planejamento.
Art. 120 - 0 s projetos de parcelamento do solo d e v e ~ oser elaborados de forma a nZio
cornprometerem ou prejudicarem direitos ou propriedades de terceiros, assumindo seu
proprietArio a responsabilidade por quaisquer danos que possam ooorrer.
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Parslgrafo Qnico - 0 s parcelamentos nao pcderio, salvo se de iniciativa da Prefeitura,
implicar em desapropriaNes ou recuos adicionais em reta@o aos imdveis prbximos.
Art. 121 - Aprovado o parcelamento do solo, o projeto respectivo, com o alvarA de licentp
fomecido pela Prefeitura, dever4 ser averbado no registro de imdveis cornpetente.
5 l9
- A partir da inscri@io do alvard relativo a parcelamento no registro de imbveis,
transferem-se ao patrimdnio do Municipio as Areas destinadas a vias, a logradouros, a edifica~bs
poblicas e a equipamentos urbanos. (Via Costeira).
5 - Somente com a prova da inscri@o do alvard respectivo, no registro de imbveis sed
licenciado qualquer construqio nos lotes resultantes do parcelamento.
Art. 122 - 0 s projetos de parcelamento do solo deverio ser apresentados sob a
responsabilidadetecnica de profissional habilitado, salvo quando:
I - Atingirem apenas dois lotes ou Area de pequenas dimensBes, na forma do Regulamento
desta Lei.
II - Cuidar-se da integraqao de pequena faixa de terreno a lote contiguo, na forrna do
regulamento.
Art. 123 - Ngo serA admitida a urbanizaqao de imdveis quando:
I - Possa desfigurar ou prejudicar locais de interesse hisfdrico, artistico ou paisagistico;
I1 - Estejam incluidos em h a s de preservagto ecolbgica, da paisagem natural, de
forma@o de recarga de aqiiiferos, lagoas, atems sanitArios, Areas de forma@o geologica
insaveis, dunas ou mangues, a serem definidas em regulamento.
Art. 124 - Nao poderao ser aprovados projetos de parcelamento do solo ou de urbanizaHo
de imbveis que possam atingir ou cornprometer Areas de seguranw, de preservaflo histbrica,
artistica, paisagistica ou de salubridade pdblica.
Art. 125 - 0 Municipio deverd usar de todos os meios legais, para impedir a implantaeo
de parcelamentos clandestinos do solo e sua utiliza@o, promovendo a responsabiliza@o civil e
criminal dos seus autores.
Art. 126 - Em arruamentos e loteamentos licenciados a partir da vigencia desta Lei, serA
exigida a reserva de uma faixa corn largura minima de 15,OO (quinze metros), de cada lado da
faixa de dornlnio de ferrovias e rodovias federais e estaduais, bem como ao longo de linhas de
transmissgo de energia etetrica de alta tensgo, destinada a vias de trAfego local, de conforinidade
corn o regulamento desta Lei.
M. 127 - Seri tarnb6m reservada faixa, nos fundos de vales e talvegues, em que nso se
perrnitirA qualquer tipo de construHo, com a finalidade de garantir o escuarnento superficial de
aguas pluviais e prmitir a irnplanta@o de equiparnentos urbanos de infra-estrutura.
5 1" - A largura da faixa serA determinada em cada caso, canforme estabelecer o
regulamento desia Lei, pela Secretaria Municipal de Planejamento, podendo ser exigido, em caso
de constatada a convenil+ncia, a implantaflo de vias ptiblicas em urn ou ambos os lados da faixa.
5 2e - Na fixaqAo da largura das faixas a que se referem o Capuf deste artigo e o artigo
anterior, ngo se computafio os recuos previstos para as edificagies.
Art. 128 - Todo lote, resultante de parcelamento do solo efetivado ap6s a vig6ncia desta
Lei, deved ter pelo menos urna de suas faces limitadas por logradouro que permita acesso Dvre a
pessoa e veiculos.
Art. 129 - As obras de abertura de logradouros pliblicos ou privados somente podefio ser
realizadas mediante licentp da Secretaria Municipal de Planejamento, inclusive as que forem
executadas por iniciativa ou sob a responsabilidade de outras entidades pQblicas.
Pardgrafo Clnico - Excluem-se ao disposto neste artigo as obras executadas pelo prbprio
Municipio ou sob sua responsabilidade.
Art. 130 da cornpet6ncia exclusiva do Municipio, projehr, sxecutar e conservar a
arborizaHo nos logradouros poblicos, sem prejuizo da colabora@o que possa ser dada pelos
particulares.
Pahgrafo Clnico - 0 ajardinamento de passeios pdblicos poderA ser projetado, executado
e conservado por terceiros, mediante licenca do Municipio, que se reserva a fiscaliza@o desses
serviqos.
Art. 131 - Quando se tratar de logradouros particulares, correrA por mnta dos respectivos
propriearios a promogao e o custeio dos serviws de arborizaHo, que deverd obedecer a projeto
elaborado pelo Municipio, na forma de Regulamento desta Lei.
Art. 132 - Nenhuma edificaflo serd admitida em parcelemento de solo, antes de satisfeita

pelo respondvel as exiggncias desta Lei.
Art. 133 - A Prefeitura poderA promover o retoteamento de areas visando a urn melhor
aproveitamento do solo, devendo cada area ser tratada corn planos setoriais integrados a zona
em que estiver situada e corn obediencia As disposifles desta Lei.
5 1' - 0 regulamento desta lei estabeleced as condiNes em que se pode processar o
relotearnento, tendo em vista as exighcias urbanisticas, a valorizaqAo de propriedade e o bem
estar social.
5 Z2 - 0 s proprietArios de imdveis situados numa mesma Area, podeho requerer o
relotearnento dos mesmos obedecidas as diretrizes desta Lei.
Art. 134 - Em planos de totearnento ou de armamento, da Area total devefio ser
destinadus pelo menos:
I - 20 % (vinte por cento) para vias de circula@io;
II - 15 % ( quinze por cento) para &reasverdes;
111 - 5 % ( cinco por cento) para usos institucionais;
5 .i2 - As areas referidas nos incisos II e Ill sefio proporcionais A densidade dernografica
prevista para a gleba, na rado minima de 28 m (vinte e oito metros quadrados) por habitante, e
distribuidas de acordo corn o escalao urbano em que se situern, nas seguintes propomes:
a) em Nocleo Residencial5,OO m (cinco metros quadrados) por habitante;
b) em Unidade de Vizinhanga...14,OQm (quatone metros quadrados) por habitante;
c) em setor de Vizinhanqa 9,00 rn (nove metros quadrados) pot habinte;
5 2' - Em casos especiais, sendo cornprovadamente necessdrio para satisfaflo dos
interesses da coletividade urbana, poderd o Municipio exigir a reserva de Areas al&m dos
percentuais estabelecidos nos incisos I e Ill, deste artigo.
5 39 - Quando, a juizo da Secretaria Municipal de Planejamento, o espago necesserio para
vias de circula~iofor inferior ao estabelecido no inciso 1, deste artigo, a Area excedente devera
ser adicionada A destinada a espaGos verdes.
5 4Q- As Areas verdes e as destinadas a usos institucionais n8o poderao ser localizadas
em parcelas do terreno que, por sua cunfigura@o topogMca, apresentem dedividade superior a
15 % (quinze por cento), salvo se o proprietArio promover a suas custas as correfles necessArias,
nem podefio ficar encravadas entre lotes, a juizo da Secretaria Municipal de Planejamento.
Art. 135 - Em virtude do pequeno tamanho da gleba a ser loteada ou em vista da
necessidade de melhor localizar as Areas verdes e as destinadas a usos institucionais, deverd a
Secretaria Municipal de Planejamento autorizar o proprieGrio a fazer a reserva dessas &reas fora
do loteamento, em locais indicados pela Prefeitura.
5 1' - As Areas referidas no Caput deste artigo deveio ficar situadas de forma que
possam sewir & gleba a ser lotes da, conforme o estabeIecido em regulamento.
§ 22 - Ocorrendo a hip6tese do Caput deste artigo, a area resewada fora do lotearnento
nao serd acrescida A gleba para nenhum efeito.
5 38 - A licenv, nos casos deste artigo, ficah condidonadas A @via transferencia, pelo
proprietArio do lotearnento, das Areas reservadas A propriedade do Municipio, devendo a
circunstancia constar do respective alvah.
Art. 136 - As Areas complementares exigidas na forma do 5 15 do art.134, devefio
guardar conson%nciacorn a densidade demoghfica liquida de ocupa@o prevista para a area, na
forma do regulamento desta Lei.
Art. 137 - Para os efeitos desta Lei, considera-se loteador a pessoa fisica ou juridica que,
sendo proprietdrio de uma gleba ou por ele autoriado, execute o seu armamento, tomando-se o
principal responsdvel pela execuqao do projeto, respondendo civil. penal adrninistrativamente pela
sua inexecu~aoou pelas sanfles aplidveis na forma desta Lei.
Art. 138 - A Prefeitura poderd recusar ou alterar, total ou parcialmente, qualquer projeto de
parcelamento do solo antes de sua aprovaHo, embora satisfa@ ele as exiggncias desta Lei,
tendo em vista:
I - 0 s objetivos e diretrizes fixados nos artigos 4 O e 5 O desta Lei;
II - 0 desenvolvimento urbano e econbmico do Municipio;
Ill - A defesa do meio ambiente e das reservas naturais ou turisticas;
IV - LocalizaMo, configuraqao topogrhfica e caracteristicas fisicas do solo e do subsolo;
V - Interesse historico, artistic0 ou paisagistico.

Art. 139 - A testada e Area minima dos lotes e as prescrip6es urbanisticas do loteamento
deverZio atender As especificafies da zona em que se situar a gleba, na forma do anexo V, desta
Lei, observando o disposto no Art. 50.
5 lQ
- Nos projetos de loteamento, nao sera0 admitidos lotes que nfio possam ser
dassificados corno conforme, na forma do art. 108.
9 29 - Quando o lote estiver situado em esquina, a menor testada serA acrescida de urna
medida linear correspondente ao recuo frontal secunddrio exigido pelo art. 75.
Art. 140 - As caracteristicas tbcnicas, declividade, dirnens6es maximas e mlnimas das vias
de circutaflo, em planos de armamento e loteamento, deverao atender ao disposto no Anexo X e
obedecer hieraquia a especificafles desta Lei.
3 lQ
- 0 projeto do sistema de vias de circu1aMo deverd ser feito de forma a evidenciar
que as vias Iocais nao se destinarn ao transit0 de passagern de veiculos, mas, exclusivamente, ao
acesso aos lotes lindeiros.
5 29 - As norma se especificaqBes para a pavimentaMo das vias de circulaMo s e ~ o
estabelecidas em regulamento, nao podendo ser diferentes das adotadas pelo Municipio nas
obras por ele executadas.
Art. 141 - As disposi@es desta Lei n&o prejudicam a aplica@io
da legisla@io
que a UniSo
ou o Estado expewrn no gmbito de suas respectivas atribuifles, nem dispensam do atendimento
a especifica~tksdesta legisla@o relativarnente i3 abertura de vias junto Bs femvias, rodovias e
cursos d'agua sujeitos as respectivasjurisdiMes,
Art. 142 - A via que venha a ser intercalada entre outras de larguras diferentes, ja
existentes ou constantes de projetos ja licenciados, devera conwrdar corn a de maior largura.
Art. 143 - 0 loteador d e v e i executar, as suas expensas e antes de expor lotes a vendas,
taludes ou muros de arrimo, na forma estipulada pelo orgao de planejamento, nas vias cujo leito
nao esteja no mesmo nlvel dos temnos marginais.
Art. 144 - 0 comprimento das quadras, nos novos loteamentos, nio poderd ser superior a
250,OO (duzentos e cinqiienta metros).
5 lQ
- As quadras corn mais de 150,00(cento e cinqiienta metros) de comprimento sera0
divididas ao meio por passagem ou via de circulaqAo de pedestres ou vielas sanitarias corn
largura nio menos de 14%(quatorze por cento) do cornprimento de passagem, observando no
minimo de 7,OOm (sete metros).
5 - Nenhum lote pod& fazer frente para as vielas ou passagens de que trata o
pa&grafo anterior, tendo obrigatoriarnente uma de suas frentes voltadas para urna via de
circulaqao corn largura minima de 72,OOrn (doze metros).
Art. 145 - Nenhurn lote pod& distar rnais de 600,OO (seiscentos metros) de eixo de urna
via coletora, medida essa disGncia em linha normal do vertice mais pr6ximo do lote em relaMo
Aqusle eixo.
ParAgrafo Qntco- As disposiMes do Caput e do art. q44 nao se aplicarn aos lotearnentos
destinados exclusivamente a chdcaras ou granjas.

Se@o ll
Dos arruamentos e dos loteamentos

SubsegSo I
Do pedldo de dlretrtaes para planos de arruamentos e de loteamentos

-

Art.146 A elaboraHo de planos de amamento e loteamento devera ser precedida pela
fixa@o de diretrires por park da Prefeitura, a requerimento do interessado corn os seguintes
documentus:
I Titulo de propriedade ou cornpromisso de alienago, sob qualquer forma admitida em
direito, desde que em cardter irrevoghel e que dele canste clAusula de imissao na posse do
imdvel e n8o haja estipulaMo que possa impedir a livre disposit$o do bem, devendo constar,
tarnbem, a sua inscri@o no registro wmpetente;
II Certidao negativa de ddbitos emitida pela Secretaria Municipal de Finanws;
111 Certidao de inexist4ncia de anus de qualquer natureza sobre o imovel ou declaraqAo
do credor, se houver, concordando corn o arruarnento ou loteamento;

-

-

-

1V Mapas plani-altirnetriws, ern 4(quatro) vias, de Area objeto do pedido, em escala 1:1000 ou
1:2000, corn curvas de nivel de metro em metro, amarradas A rede de triangulaflo e a uma
refertincia de nivel fornecidospela Prefeitura, indicando corn exatidso:
a) a Brea e seus limites;
b) refergncia de nivel oficial (nivelamento basic0 de precisao);
c) sisterna vidrio existente ou projetado no local e adja&ncia;
d) locatiza@o, se for o caso, de vertentes, cursos d'ggua, fontes naturais, vales, bacias,
represas, comportas de inundaeo, locais apraziveis, wnstruq6es existentes que i a o permanecer
ou nao, e caracterlsticas dos terrenos circundantes;
e) localiza@o, caracteristicas e dimensionamento de areas e equiparnentos pPblims ou
particulares existentes ou projetados para o lad;
f) cotas dos niveis das redes de serviws poblicos existentes ou projetadas;
g) outras indicaws exigidas em regulamento ou solicitadas pela Secretaria Municipal de
Planejamento.
V - Planta de situaHo da Area, em 4 (quatro) vias, na escala de 1:10.000, corn orientaHo
Norte-Sul verdadeira, que permita perfeito reconhecimento e localiza@o.
8 IP0 s mapas e plantas deveGo ser assinsdos pelo interessado e pelo responsAvel
tecnico pelo levantamento topograf~co.
5 2g 0 s documentos referidos nos tncisos I e Ill podeio constar de c6pia obtlda por
qualquer processo, autenticada pot tabeliao ou pelo funcionerio do protomlo mediante a
apresentaqao dos originais no ato da entrega.
Art.147 Entregue o requerimento corn os documentos referidos no artigo anterior, a
Secretaria Municipal de Planejamento devera, no prazo maxim0 de 30 (trinta) dias Oteis, fixar
sobre os mapas apresentados as diretrizes a serem obsenrados no plano, cornpreendendo:
I Caracteristicas, dirnensionais e localizacao das diversas zonas de uso, indicando
lndices urbanisticos, recuos, testadas e areas minimas dos lotes;
II Caracteristicas, dimensionamento e trawdo bAsico do sistema vidrio principal, de forma
a adequh-lo A estrutura vihria existente ou projetada e As condifles locais;
111 Caracteristicas, dimensionamento e localiaa@o de Areas verdes e das destinadas a
usos institucionais;
IV DeterminaHo das Areas reservadas nos termos desta Lei e retificaHo, quando for o
caso, de cursos d'dgua, bem como as faixas saniGrias necessarias ao escoarnento de dguas
pluviais.
Pahgrafo onlco A Secretaria Municipal de Planejamento deverd fornecer, ainda, as
especifica~6es, plantas, perfis, refergmias de nlvel, cmrdenadas, detalhes e normas
complementares que se fizerem necessdrias.
Art. 148 Aprovadas as diretrizes pelo SecrelArio Municipal de Planejamento, a p b ouvido,
se for o caso, o Conselho Municipal de Planejamento, serA devolvida ao interessado urna das vias
de cada planta, juntamente corn a carta de diretrizes, que terA validade peto prazo 2 (dois) anos,
contados da data de sua expedi@o.
ParAgrafo lnico A Prefeitura, mesmo durante o decurso do prazo referido na parte final
do capuf deste artigo, poderd alterar as diretrizes fixadas, desde que fundada em relevante
interesse pOblico.

-

-

-

-

-

-

-

-

Subseq%oll
Da aprovapiio de plano de arruamento e de loteamento
Art. 149 - Recebidas as diretrizes, o interessado poderd elaborar o plano de arruamento e
de loteamento, que deveri ser apresentado em 4 (quatro) obpias, sendo uma em papel vegetal
copiativo, todas assinadas pelo propriet&io ou representante legal, e por profissional habilitado
corn os seguintes docurnentos:
I - Planta geral do arruamento ou loteamento, escala 1:1000 ou 1:2000, corn curvas de
nivel de metro em metro, corn vias de circulaqao, quadras, zonas de uso, areas verdes e
destinadas a usos institucionais amamadas a urn dos vbrtices da trianguta@o fornecida pela
Prefeitura, indicando corn precisao as Areas e percentuais de :
a) terreno a ser submetido a armamento ou loteamento;
b) quadras;

c) vias de circula@o;
d) &reas verdes e paisagisticas, &reas resewadas onde n8o sejam permitidas edifica@es,
servid8es, vias de pedestres e vielas saniGrias;
e) &reasdestinadas a usos institucionais;
9 parcelamento das quadras em lotes, corn cotas de todas as linhas dividrias, grea e
testada de cada lote e nOmero total dos lotes.
II Identifica@o do loteamento e das vias e quadras, de acordo com o regulamento desta
Lei.
111 Dimensdes lineares e angulares do projeto, raios, cordas, arcos, pontos de tangencia,
vertices de triangulaflo e dngulos oentrais das vias de circula@o curvilineas.
IV - IndicaHo dos marcos de alinhamento e nivelamento localizados nos Angulos e areas
das ruas projetadas, amarrados a referencia de nlvel oficial.
V DisposiMo, forrna e dimensionamento exato das Areas verdes e das destinadas a usos
institucionais, das quadras, vias de circulaHo hieraquizadas, servidfies e vielas saniurias.
VI Perfis de todas as vias, Areas poblicas e paisagfsticas, corn seqdes a cada 20,OOm
(vinte metros), desenhados em dois sentidos normais, em escala 1:1000 horizontal e 1:100
vertical, definido declividade, concordancia de curvas, aterros e cortes e respectivas dimensdes,
largura e interseqbes das vias, m a m s de alinhamento e nivelamento, faixas de rolamento e
passeio.
VII SeNes transversais e longitudinais, escalas 1:1000 horizontal e 1:I00 vertical, das
quadras onde se efetuarZio movimentos de terra, indicando os cortes e aterros nas convenQBes

-

-

-

-

usuais.

-

VIIf Projeto completo do sistema de drenagem e escoamento das hguas pluviais,
indicando e detalhando o dimensionamento dos condutores, bocas de lobo e demais
equipamentos, obsefvadas as normas tbcnicas e especificaGijes da Superintend6ncia Municipal
de Obras e ViaMo.
IX Projeto de retificaeo de wrregos e rios, se for o caso, indicando-se as obras d'arte e
forma de preven@o dos efeitos da eroJ o e da polui~io.
X
Projeto completo do sistema de esgoto sanitaria, a ser submetido B empresa
concession6ria do respective serviqo, indicando o local de lanwmento de residues.
XI Projeto mmpleto do sistema de alimentaHo e distribuiMo de Agua poavel, a ser
submetido A concessiondria desse serviw, indicando a fonte abastecedora e volume disponivel.
XI1
Projeto de loca@o topogrhfica e terraplanagem com ~Alculose detalhes de
levantamento corn demarcaHo de amrdo corn espec8caqBes do regulamento, indicando corn
preciGo os cortes, atems, ernprestimos, bota-fora, corn volumes definitivos.
Xlll
Projeto de guias, satjetas e pavimenta@o das vias e praps, obedecidas as
especficafles e normas da Superintendiincia Municipal de Obras e ViaHo.
XIV Projeto de urbanizaHo, paisagismo e imobiliario urbano das &teaverdes, bsm corno
de arborizaHo dos logradouros, induindo as areas destinadas a usos institucionais que
eventualmente nao tenham sua utilizaHo prevista corno de imediato, devendo tratar as Areas de
edlficafles futuras corn vegeta@o de pequeno pone e obedecendo as normas que sejam
editadas pela Secretaria Municipal de Servi~osUrbanos.
XV Projeto de IuminaHo pPbllca e de distribuigo de energia eldtrica a ser submetido a
respectiva mncessiondria.
XVI - Planta de situaMo, escala de 1:10.000, corn a IocalizaMo do im6vel referido As vias
adjacentes oficializadas.
XVlt Memorial descritivo e justificativa de todos os projetos, corn as explicapbes e
informagbs t4cnicas necess8rias A sua perfeita compreensao, contendo ainda os seguintes
elementos:
a) descriHo sucinta do armamento, corn suas caracteristicas, destinaHo e densidade
demogwca prevista;

-

-

-

-

-

b) condighs urbanisticas do arruamento e as IimitaqBes que incidam sobre os lotes e suas
oonstruqdes, al6m das que constem das diretrizes fornecidas pela Pmfeitura;
c) enumeraHo dos equipamentos urbanos, inclusive servi~ospQblicos ou de utilidade
pijblica disponfveis no loteamento e adjacencias e previsao dos que devefio ser implantados;
d) demonstraglo t&cnica da viabilidade de execu@o dos melhoramentos exigidos e dos
equipamentos de servi~ospublicos ou de utilidade pubtica de responsabilidade do loteador, de
concession~riose do Municipio, corn estimativa dos respectivos custos, devendo em rela@o As
concessionArias de serviws poblicos de energia elbtrica, telefone e Agua e esgotos, anexar carta
de cornpromisso a respeito;
e ) indicaqBo das ruas, espagos resewados e &reas destinadas a equipamentos que
passarao ao dorninio do Municlpio.
XVlll Cronograma de execuMo das obras a cargo do loteador.
§ I* Cada pew gdfica do projeto deverd conter na parte inferior direita, quadro destinado
As legendas e conven-s, obedecidas a padronizaMo em vigor.
g 2g A planta de armamento e loteamento, deverd conter, acima do quadro referido no
parAgrafo anterior, urn outro com a indicaHo da Area total do terreno e, em nomero absoluto e
relativo i3 essa 6rea total:
a)a Area total de quadras;
b)area de vias de circula@o;
c)Areas verdes e de equipamentos urbanos;
dlquantidades e dimensaes dos lotes.
Art. q50 O requerimento deverA ser apreciado pela Secretaria Municipal de Planejamento
no prazo de 60 (sessenta) dias Oteis contados da data de sua entrada no protocolo, al nio se
cornputando os dias em que tenha sido ele submetido A apreciaHo de 6rgSos outros da
Prefeitura, em funq5o da necessidade de esclarecimentos, ou ao Conselho Municipal de
Planejamento, bem como o tempo despendido no aguardo de esclarecimentos ou dilig6ncias
solicitadas ao loteador.
Art. 151 Apreciado o projeto de arruamento ou loteamento, o 6rgao competente da
Secretaria Municipal de Planejamento emitid parecer conclusive, submetendo-o A decisao do
respective titular.
Art. 152 Em u
fn@oi
da relevancia que o loteamento ou amamento possa assumir, bem
oomo ocomndo a hipdtese do Art. 50, desta Lei, o Secretario Municipal de Planejamento,
submeterA o projeto de loteamento ou arruamento ir previa apreciaHo do Conselho Municipal de
Planejamento, que deverA emitir parecer no prazo mAximo de 20 (vinte) dias ilteis.
Art. 153 Aprovando o projeto, o SecretArio Municipal de Planejamento determinard a
expediqao de Alvard de Licenqa, que sera entregue ao interessado mediante proholo e prova do
pagamento dos tributos incidentes, devendo dele constar:
a) denominaMo do loteamento;
b) zoneamento de uso do solo do terreno;
c) prescriqbes urbanisticas para a zona ou zonas em que se situar, observando o disposto
no Art. 50;
d) obras e serviqos a cargo do interessado e pram para sua execuqao;
e) quaisquer condifles especiais que, a juizo da Secretaria Municipal de Planejamento,
devam ficar expressas.
Pahgrafo lnico Aprovado o projeto, a Secretaria Municipal de Planejamento propord ao
Prefeito a expedi@o de ato denominando as vias e logradouros pdblicos, o qual, sempre que
possivel, deved anterior ao alvad de licenm para dele constar.
Art. 154 Recebido o alvard, o interessado deved, obedecidas as disposiflss em vigor e
no p w o que Ihe for assinado, promover sua inscriHo no registro competente.
5 lQ
lnscrjto o loteamento, o interessado encaminhard certidgo a respeito ao drgao de
Planejamento, no prazo de 30 (trinb) dias.
5 2a A falta de cumprimento dos prazos a que se refere o cap& e o pardgrafo anterior,
implica na caducidade do alvard,
Art. 155 0 despacho que indeferir o pedido de aprovaqao de loteamento e de armamento
deverd ser, necessariamente, fundamentado.
Art. 156 0 proprietArio de loteamento ou armamento somente poderA expor lotes a venda
apbs o cumprimento das obrigaQBesque Ihe sejam impostas em virtude de dispasiMo legal ou da
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hipdtese prevista na letra e, do art. 153, constantes do alvarA respectivo, al4m daquelas referidas
no 5 1"esste artigo.
5 IQ
DeverA o proprietArio, antes de expor lotes A venda promover, as suas expensas, os
seguintes serviqos:
I Abertura de vias, p r a ~ se outros logradouros, aldm das areas destinadas a
equipamentos urbanos, e obras de terraplanagem e retirada de edificafles, se for o caso.
II ConstruqAo do sistema de escoarnento de aguas pluviais, galerias, pontes, pontilhfies,
bueiros, muros e outras benfeitorias constantes do projeto.
111 - Coloca@o de guias e sarjetas em todos os logradouros, obedecido o projeto
respectivo.
IV PavimentaMo das vias de pedestres e vielas sanitArias, executando escadas quando a
declividade for superior a 15% (quinze por cento) e obedecidas as especificagbs e normas
adotadas pela Superintend6ncia Municipal de Obras e Via@o.
V ColocaMo de marcos de concreto nos alinhamentos das vias, praws e outros
logradouros, corn I w @ o de todas as quadra amarradas.
VI Pavirnentaeo ou outro tipo de revestimento, conforme especificado no alvad das
dernais vias de circula@o.
VII ExtenJo da rede de energia eldtrica para consumo domiciliar em todas as vias,
praqas e outros logradouros, de acordo corn o projeto e prornover sua IigaMo ao sistema pela
concessionaria.
Vlll Extensao da rede de abastecimento de Agua, na forrna do inciso anterior.
IX Quando posslvel, a julzo da respectiva mncession8ria, execu~aoda rede de esgotos
sanitdrios.
X - RetificaHo de cbrregos e rios e execuNo das obras d'arte e demais servi~os
necessdrios A preven@o dos efeitos da erosao e poluieo.
5 - A Prefeitura fornecerd os elementos e normas necessdrias A execuHo dos serviqos
referidos no pardgmfo anterior.
Art. 157 A Prefeitura poder& dispensar, total ou parcialrnente, qualquer das exighncias
referidas no artigo anterior, mediante parecer p&vio s favordvet do Conselho Municipal de
Planejamento, salvo as constantes dos incisos I, VI,VII e Vlll do 5 AQ.
Art.158 As obras referidas no Art 156 e seu § IP
deveho ter inlcio no prazo de 1 (urn)
ano da data da expediMo do alvar6, devendo estar concluidas no pram de 3 (trgs) anos,
contados da rnesrna data.
5 lQ0 prazo de conclusZio das obras poderA ser promgado, uma dnica ver, por 1 (urn)
ano.
§ 2P Caracteriza-se o inicio dos serviws pela abertura e nivelamento das vias de
circula~ao,wmunicado ao setor cornpetente da Secretaria Municipal de Planejamento.
5 S 0 descumprimento dos prazos estabelecidos neste artigo, implica na caducidade do
atvarA.
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S u b s q i o Ill
Da aceitapiio do arruamento o loteamento
Art. I59 - Concluldos os servigos a cargo do loteador, fica ele obrigado a solicitar ao drgao
cornpetente da Secretaria Municipal de Planejamento seja efetuada vistoria para aceitaMo do
arruamento e do loteamento e consequente oficializag%odas vias e logradouros.
Art. 160 - 0 s senricos p o d e ~ oset efetuados por partes, desde que tal circunst6ncia
conste de cronograma aprovado pela Secretaria Municipal de Planejamento, podendo, nessa
hipbtese, a aceitaHo e oficializaHo ser feita em rela@o as partes do loteamento ou armamento
beneficiadas e dependendo a wntinuidade dos serviws de aceita@o e recebimento em relaHo

as etapas vencidas.

-

Art. 161 Na hipdtese do artigo anterior, cada parte do loteamento a ser beneficiada nos
tennos do cronograma devera atender aos valores minimos estabelecidos no art. 134, desta Lei,
em relaqao as vias de circulaNo, Areas verdes e As destinadas a usos institucionais.
Art. 162 Ocorrendo a Ripdtese do artigo 160, concluidos os serviqos em relago A Area
total, deverA ser efetuada vistoria em todo o conjunto para aceita@o definitiva do loteamento e
arruamento.

-

Art. 163 - Para garantia da execuqao dos serviQos referidos nos artigos anteriores, o
loteador caucionad o equivalente a 30% (trinta por cento) dos lotes, que ficaGo clausulados de
inalienabilidade e irnpenhorabilidade, devendo a circunsancia constar do respective a l v a i de
licenqa.
Art. 164 - Aceito o lotearnento, os lotes caucionados sefio liberados, devendo a libera~go,
na hipdtese do artigo 160, ser proportional A Area beneftciada.
Art. 165 - NBo cumprindo o loteador as obrigafles a que se refere o art. 156 e seu
pahgrafo lQ,
os totes caucionados passaho ao domlnio do Municlpio pelo sb fato da extin@o do
prazo, sem prejuizo das cornina~oesque Ihe sejam impuGveis, ficando a Prefeitura obrigada a
executar os senritps a cargo do loteador.
Pardgrafo tinlco - Caso o custo dos servi~osseja superior ao valor dos lotes, a Prefeitura
cobrarA do loteador a diferenw que venha a ser apurada.

SubseHo IV
Da modificaHo de plano de arruamento e de loteamento

Art. 166 - 0 loteador, at4 a condusao dos serviws referidos no art. 156 e 5 19, podera
propor modifica@es no plano de arruamento ou de loteamento, desde que:

-

I Ngo prejudique os lotes prometidos A venda ou vendidos;
II Ngo irnplique em alterafles ou remanejamento de 6reas destinadas aos usos pdblicos,
tais corno: sisterna vidrio, equiparnentos institucionais e Breas verdes.
Art. 167 0 s planos e projetos de modifica@o devergo set anexados ao projeto original,
devendo ser submetidos ao rnesmo procedimento a que esGo sujeitos os projetos originais, at6 a
sua mnclus~o.
Pahgrafo anlco Aprovado o projeto de rnodificaqio, deverd ser expedido alvard de
licenqa, nas mesmas condifles e sujeito As mesmas exigencias do alvard original.

-

-

SeHo Ill
Do remanejamento de &reas
M. 168 - A Prefeitura poderi promover ou autorizar o remanejamento de areas, visando
erradicar areas nao utilizadas, sub-utilizadas, ou cujos usos ou trapdos tenham se revelado
inadequados.
Art. 169 - Considera-se remanejamento de Area a modifica@o, feita por iniciativa da
Prefeitura ou por terceiros mediante licenqa, de parcelamento, dos usos da localiza@o ou
intensidade dos usos, visando a reurbanizaMo da Area atingida.
5 lQ
- 0 remanejamento de drea podera ser feito corn real@oi apenas &s &reas resewadas
nos termos do art. 134 desta Lei, sendo,nessa hipdtese, de iniciativa da Ptefeitura.
$ T - 0 remanejamento de areas, apds autorizado, servirA de diretri para futuros
loteamentos ou arruamentos de areas adjacentes.
Art. 170 - 0 remanejamento poderd ser autorizado pela Prefeitura em relaMo a quadras
situadas em loteamento aprovado quando:
a) estiverem desprovidas de edifica~bs;
b) a situapfio das edificaq6es existentes o perrnitir, sem prejuizo pars seus proprietArios e a
ju izo da Secretaria Municipal de Planejamento;
c) necesshrios para melhor adequa@o de equipamentos cornunit8rios.
Art. 171 - Pretendendo obbr autorizaMo para remanejamento, de Area, o proprietArio,
entidade pQblicaou particular, devera apresentar projeto, obedecidas, no que for aplidvel, as
regras mncernentes a loteamentos, devendo ser submetido ao Conselho Municipal de
Planejamento quando implicar em altera@o de usos, na sua localiza@o e intensidade ou quando
atingir Areas reservadas nos termos do art. 134.
Art. 172 - 0 remanejamento de Areas toteadas anterionnente A vigencia desta Lei somente
poderA ser autorimdo quando adequar-se as exiggncias do art. 134, n8o podendo, em nenhum
caso, implicar em redu@o das areas destinadas a h a s verdes e equiparnentos institucionais.

Se@o IV
Dos desdobramentos, remembrarnentos e desmembramentos de lotes
Art. 173 - NSo se& adrnitido desmembramento, remembramento ou desdobramento
quando houver parte remanescente que nao atenda 4s exig6ncias minimas para a zona
respectiva para wnstituiHo de lote independente, nos terrnos do anexo V ou quando irnplicar na
desconformidade de edificaMo existente.
Art. 174 - A constru@o de mais de urn edificio em urn mesmo lote, quando possivel nos
termos desta Lei, nao constitui desrnsmbramento.
Art. 175 - Aplicam-se, no que couber, aos desmembramentos, desdobrarnentos e
remernbramentosas regras relativas a loteamento.
Art. 176 - A Prefeitura poder4 regularizar os lotes que, A data da publicaeo desta Lei, j3
haviam sido subdivididos ou remernbrados, desde que o interessado comprove a circunstilncia por
meio de qualquer documento hdbil.
Art. 177 - 0 s projetos de desmembramento, desdobramento e remernbramento
depende~o, quando de iniciativa do proprietsrio, de l i c e n ~da Secretaria Municipal de
Planejamento, devendo o interessadojuntar a seu requerimento:
I - Projeto cornpleto, em 5 (cinco) vias, sendo uma em original wpiativo, na escala 1:1000,
assinado pelo proprieario e pelo responsavel tecnico, legalmente habilitado, corn indicaMo da
situago que resultard do projeto, com todas as linhas divisbrias, recuos minimos obrigatorios e
dimensbs e areas dos lotes resultantes.
It - Uma via da planta, na mesma escala estabelecida no inciso anterior, corn indicaMo da
situaHo aha1 da Area, curvas de nivel de metro em metro, vias lindeims, dimensbs,
confrontaMes, recuos mtnimos obrigatdrios e superflcies.
111 - Planta de situa~80,em 4 (quatro) vias, escala 10.000, que perinita o perfeito
remnhecimentoe localiza@o da Area.
IV - Tltulo de propriedade.
Parigrafo irnico - SerA dispendvel a assinatura de profissional habilitado quando o
projeto abranger apenas 2 (dois) lotes.
Art. 178 - Quando o desmembramento, desdobramento ou remembramento vincular-se a
projeto de edifica@o, deverA ser apreciado conjuntamente corn ele.

Sei$io V
Dos programas habitacionaise das edificaq6es de interesse social
Art. 179 - 0 s programas habitacionais e as edificaqbs de interesse social, desenvolvidas
pelo Municipio ou dentro de programas financiados peto Sistema Financeiro de HabitaMo, qus
tenham wmo objetivo o desenvolvimento e a integraHo A cornunidade de populaq#o de baixa
renda, constituindo conjuntos habitacionais ou recuperando assentarnentos jB existentes, ficaio
sujeitos As normas desta Lei, corn as exce@es estabelecidas nesta SeqAo.
Art. 180 - Para os efeitos desta Lei, os programas referidos no artigo anterior classificarnse pelas seguintes categorias:
I - 0 s que beneficiam famiias sem renda fixa ou corn renda igual ou inferior ao salArio
m[nimo regional.
I1 - 0 s que atingem farnilias corn renda superior a 1 (urn) e igual ou inferior a 5 (cinco)
salhrios minirnos regionais.
111 - 0 s que se destinem a farnilia corn renda superior a prevista no Inciso anterior, mas
inferior ou igual a 10 (dez) sal8rios minirnos regionais.
Art. 181 - Aos programas referidos nos artigos anteriores nao se aplicam as disposifles
do Art. 144, relativas a testada, area minima e indice de conforto.
Art. 182 - Nao se apticam aos programas referidos no inciso I, do art. 180, o disposto no
ark. 128 e no 5 IG,
do art. 144.
Art. 183 - 0 s projetos de amamentos e loteamentos de interesse social, Inctusive os
conjuntos habitacionais, devefio ser procedidos de consulta ao drgao de planejamento quando A
sua localiza@o, devendo a respeito ser ouvido o Conselho Municipal de Planejamento CONPMN.
Art. 184 - 0 s arruamentos e loteamentos referidos nesta se@o temo tratamento

diferenciado no que respeita a Areas e testadas mlnimas dos lotes, caracterlsticas das vias locais
e de pedestres, indices de aproveitamento das glebas e densidades demogdficas, conforme
Anexo XII.
Art. 185 - Nos amamentos e loteamentos previstos no inciso I, do art. 180, nenhum lote
podera ter frente para via de circula@o corn largura inferior a 10,OO m (dez metros), podendo,
contudo, estar voltado para rua de pedestres corn largura minima de 8,00rn (oito metros), desde
que seu cornprimento nao ultrapasse a 20 (vinte) vezes a largura.
Art. 186 - As quadras corn rnais de 150,OO m (cento e cinqiienta metros) de cornprimento
s e i o obrigatoriamente divididas ao meio por via de pedestre ou viela sanitdria, corn largura
minima de 4,00 rn (quatro metros), nao podendo, nesse =so, nenhum lote ter frente para ela,
ressalvado o disposto na park final do artigo anterior.
Art. 187 - Podeho ser incluidos espaqos livres de uso comum, interno As quadras
edilicadas corn apartarnentos, at4 o limite de 5% (cinm por cento) do total de 6reas verdes, n8o
podendo eles ser usados para estacionarnento ou guarda de veiculos.
Art. 188 - As habitafles de interesse social, sejam unifamiliares ou multifamiliares, setgo
como tais consideradas quando tenham area minima de 30,OO m (trinta metros quadrados) e
mdxima de i00,OO m (cem metros quadrados).
Padgrafo tinice Na hipdtese de edificafles unifamiliares, podera ser admitida Area
inferior A minima estabelecida no caput desk artigo, desde que do projeto respective conte a
previsao de execuq8o por etapas, partindo de nocleo embriao corn Area minima de 18,OO m
(dezoito metros quadrados).
Art. 189 - 0 s espaws para estacionamentos serZio dispensados nos programas referidos
no inciso I, do art. 180, podendo, nos demais casos, ficar situados fora do$ lotes, junto As vias de
circulagao, desde que sejam estas arborizadas e que fique desimpedida a faixa carro$dvel.
Art. 190 - Toda gleba destinada a fins urbanos, rnesmo quando nao parceladas em lotes
individualizados, obedecerd ao disposto no Capitulo V, no que couber.

