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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº xxx/2023 
 

Institui a lei de parcelamento, ocupação e uso do solo para 
fins urbanos no Município de Taió, e dá outras providências. 

 
A Câmara de Vereadores aprovou e eu, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAIÓ, Estado de 

Santa Catarina, sanciono a seguinte Lei Complementar: 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º Esta Lei estabelece as normas disciplinadoras da ocupação, do uso e do 

parcelamento do solo para fins urbanos. 
§ 1º A aplicação desta Lei dar-se-á sem prejuízo de outras normas específicas no 

âmbito federal, estadual ou municipal que com ela sejam compatíveis, respeitadas as 
competências constitucionais de cada ente federativo. 

§ 2º As disposições desta Lei poderão ser aplicadas, no que couber, para a análise de 
projetos, licenciamento de empreendimentos, análise de requerimentos e fiscalização, nas 
áreas de atuação de obras, posturas e meio ambiente.  
 

Art. 2º O parcelamento do solo para fins urbanos poderá ser feito por meio das 
modalidades: 

I - loteamento; 
II - desmembramento; 
III - condomínio de lotes; 
IV - condomínio de casas. 
§ 1º O parcelamento do solo para fins urbanos, em qualquer das suas modalidades, 

somente poderá ser realizado no perímetro urbano do Município, ou em zona de expansão 
urbana, respeitadas as previsões desta Lei, do Plano Diretor Participativo e mediante licença 
do Município. 

§ 2º É vedado o parcelamento de imóvel rural para finalidade urbana no Município, 
salvo os casos expressos em legislação específica. 

§ 3º Observados os preceitos desta Lei, demais instrumentos poderão serão utilizados 
subsidiariamente ao parcelamento do solo para tratar do uso e ocupação do solo:  

I - desdobro de lotes; 
II - retificação de área; 
III - unificação de glebas; 
IV - remembramento de lotes; 
V - anexação de áreas; 
VI - loteamento de interesse social; 
VII - condomínio empresarial ou industrial; 
VIII - condomínio urbano simples; 
IX - constituição de condomínio em edificações; 
X - uso de terreno para reflorestamento comercial; 
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XI - aditamentos realizados em contratos de compra e venda de imóveis; ou 
XII - realizados em inventário; ou 
XIII - os de divisão amigável ou judicial para extinção da comunhão de bens; 
XIV – estremação de fração ideal; 
XV – regularização fundiária; 
XVI – organização fundiária; 
§ 4º Em todas as modalidades de parcelamento, ocupação e uso do solo deverão ser 

observados e respeitados os locais reservados para ruas projetadas e também a necessidade 
de sua criação no momento da aprovação. 
 

Art. 3º Não é permitido o parcelamento do solo: 
I - em terreno com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se 

oferecidas soluções técnicas específicas, ficando sujeitas à aprovação pelo Órgão de 
Planejamento do Município; 

II - em terrenos onde as condições geológicas são incompatíveis com a construção; 
III - em áreas de preservação histórica, ecológica ou paisagística, assim definidas em 

lei; 
IV - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública ou 

naqueles onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, sem que sejam 
previamente saneados; 

V - nas áreas onde for técnica ou economicamente inviável a implantação de 
infraestrutura básica e a prestação de serviços públicos. 

Parágrafo único. Não será permitido o parcelamento do solo em terrenos submetidos 
a embargos ambientais até que as irregularidades sejam sanadas.  
 

Art. 4º Em todos os parcelamentos do solo no Município, os lotes deverão respeitar as 
dimensões mínimas estabelecidas pelo Plano Diretor Participativo, conforme a zona em que 
se situem, além das dimensões mínimas de áreas específicas desta Lei. 

§ 1º Todos os lotes devem ter acesso para via pública, não sendo permitida a criação 
de lotes encravados. 

§ 2º Quando o terreno possuir declividade entre 20% (vinte por cento) e 30% (trinta 
por cento), o lote não poderá ter área inferior a 450,00 m² (quatrocentos e cinquenta metros 
quadrados) e testada mínima de 15,00m (quinze metros). 
 

Art. 5º Devem ser respeitadas, na elaboração dos processos de parcelamento do solo, 
as áreas consideradas de especial interesse, tais como: 

I - áreas necessárias à preservação do meio ambiente; 
II - áreas que dizem respeito à proteção aos mananciais ou ao patrimônio cultural, 

artístico, histórico, paisagístico e científico; 
III - áreas reservadas para fins de planejamento regional e urbano; 
IV - áreas destinadas à instalação de distritos e áreas industriais; 
V - parcelamentos vinculados a planos ou programas habitacionais de iniciativa do 

Município, ou entidades autorizadas por lei, em especial as regularizações de parcelamentos 
e de assentamentos; 
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VI - áreas definidas como de especial interesse pelo Plano Diretor Participativo ou 
legislação específica. 

Parágrafo único. Na análise dos projetos de parcelamento localizados em áreas de 
especial interesse, o Município poderá ouvir o Núcleo Gestor de Planejamento Territorial - 
NGPT e outros órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal, em conformidade 
com suas respectivas competências. 
 

Art. 6º Para fins de aplicação desta Lei, considera-se: 
I - parcelamento do solo: divisão de uma gleba em lotes nas modalidades urbanísticas 

abaixo descritas: 
a) loteamento: divisão de imóvel em lotes destinados à edificação, com abertura de 

novas vias destinadas ao uso público, ou com prolongamento, modificação ou ampliação das 
já existentes; 

b) desmembramento: divisão de imóvel em lotes destinados à edificação, com 
aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique à abertura de novas vias 
e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes; 

c) condomínio de lotes: divisão da gleba ou terreno em lotes, caracterizados como 
unidades autônomas destinadas a edificações, as quais correspondem frações ideais das áreas 
de uso comum dos condôminos, admitidas as aberturas de vias de domínio privado e vedada 
a de logradouros públicos internamente ao seu perímetro; 

d) condomínio de casas: parcelamento do solo integrado à edificação em que resultará 
na divisão do imóvel em unidades imobiliárias autônomas simultaneamente à construção das 
edificações, sendo as áreas de uso comum de domínio privado e integradas à fração ideal de 
cada condômino; 

II - Instrumentos subsidiários de parcelamento de solo e organização fundiária: 
a) desdobro: divisão de lote localizado em logradouro público integralmente 

urbanizado, sem necessidade de qualquer melhoria, sem objetivo de comercialização, sem 
potencial de afetar o planejamento urbano, constituindo novos lotes, com matrículas 
distintas; 

b) retificação de área: nova aferição das medidas topográficas do terreno, com a 
anuência dos confrontantes e registro junto ao Ofício de Registro de Imóveis; 

c) remembramento: junção de dois ou mais lotes urbanos em um único imóvel;  
d) unificação: junção de glebas em um único imóvel; 
e) anexação: união de parte de um lote a outro lote com finalidade de organização 

fundiária; 
f) desdobro para anexação: divisão de parte de um lote para fim exclusivo de anexação 

com finalidade de organização fundiária; 
g) condomínio urbano simples, nos termos dos artigos 61 a 63 da Lei Federal nº 13.465, 

de 11 de julho de 2017, ou outra lei que vier a substituí-la. 
III - área urbana: parcela do território, contínua ou não, pertencente ao perímetro ou 

à área de expansão urbana assim definidos pelo Plano Diretor Participativo ou por lei 
municipal específica; 

IV - área urbana consolidada: parcela da área urbana com malha viária implantada e 
que tenha, no mínimo, 2 (dois) dos seguintes equipamentos de infraestrutura implantados: 
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a) distribuição de energia elétrica;  
b) abastecimento de água potável; 
c) drenagem de águas pluviais urbanas; 
d) esgotamento sanitário; 
e) limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos. 
V - gleba: imóvel que ainda não foi objeto de parcelamento do solo para fins urbanos; 
VI - lote: unidade imobiliária resultante do loteamento ou do desmembramento; 
VII - unidade imobiliária autônoma: unidade imobiliária de uso privativo resultante de 

condomínio urbanístico de lotes, condomínio de casas ou de edificação multifamiliar; 
VIII - fração ideal: índice da participação abstrata e indivisa de cada condômino nas 

coisas comuns do condomínio urbanístico (casas) ou edilício (apartamentos), expresso na 
forma decimal, ordinária ou percentual; 

IX - infraestrutura básica: vias de circulação abertas e operacionais, sistemas de 
escoamento das águas pluviais, de esgotamento sanitário, sistema de abastecimento de água 
potável, sistema de distribuição de energia elétrica e iluminação pública; 

X - área destinada a uso público: aquela referente ao sistema viário, à implantação de 
equipamentos comunitários, praças, espaços livres de uso público, áreas verdes, corredores 
ambientais, de passagem, e a outros logradouros públicos; 

XI - equipamento urbano e comunitário: destinado ao uso público para educação, 
cultura, saúde, segurança, esporte, lazer, convívio social, às edificações da administração 
municipal e às sedes de associações de moradores; 

XII – área verde: área coberta predominantemente por vegetação nativa, indisponível 
para construção de edificações, destinada ao propósito de recreação, lazer, melhoria da 
qualidade ambiental urbana, promoção do contato das pessoas com a natureza e melhoria 
paisagística; 

XIII - área destinada a uso comum dos condôminos: aquele referente ao sistema viário 
interno, áreas de convivência e lazer e as demais áreas integrantes de condomínios e não 
definidas como unidades autônomas; 

XIV - Áreas de Especial Interesse Social - AEIS: área urbana instituída pelo Plano Diretor 
Participativo, por lei ou por Decreto, destinada predominantemente à moradia de população 
de baixa renda e sujeita a regras específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo, bem 
como de requisitos urbanísticos diferenciados; 

XV - Operações Urbanas Consorciadas: o conjunto de intervenções e medidas 
coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação dos proprietários, moradores, 
usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar, em certa área, 
transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental, podendo 
inclusive ser utilizada para viabilizar projetos privados de parcelamento de solo por meio de 
investimento público e contrapartida compensatória do particular interessado, preenchidos 
os requisitos legais; 

XVI - Termo de Compromisso Urbanístico: documento firmado entre o Município e o 
interessado particular, utilizado como instrumento para definir medidas a serem adotadas, 
delimitando responsabilidades e prazos a serem cumpridos em empreendimentos de 
parcelamento, ocupação e uso do solo; 
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XVII - Termo de Compromisso Ambiental: documento firmado entre o Município e o 
interessado particular, utilizado como instrumento para definir medidas a serem adotadas, 
delimitando responsabilidades e prazos a serem cumpridos em empreendimentos de 
parcelamento, ocupação e uso do solo que exijam adequações ou compensações ambientais; 

XVIII - Certidão de Aprovação de Viabilidade: certifica a viabilidade para parcelamento 
de solo e outros instrumentos previstos nesta Lei; 

XVIX - Certidão de Aprovação dos Projetos: certifica a aprovação dos projetos de 
parcelamento de solo e outros instrumentos previstos nesta Lei; 

XX - Certidão de Aprovação de Desmembramento: certifica a aprovação do 
parcelamento do solo na modalidade desmembramento; 

XXI – Alvará: documento de aprovação e autorização da implantação da infraestrutura 
de loteamento, condomínio de lotes e de casas; 

XXII - Relatório de Fiscalização: ato discricionário de fiscalização pelo Município do 
andamento das obras de loteamentos e condomínios de lotes e de casas; 

XXIII - Relatório de Vistoria: documento emitido pelo Município, integrante do Termo 
de Verificação, relatando em detalhes as obras executadas em loteamentos e condomínios; 

XXIV - Termo de Verificação: documento emitido pelo Município atestando que as 
obras de loteamentos foram executadas conforme o projeto aprovado; 

XXV - Servidão de Serviços: área pública ou privada de passagem aérea ou subterrânea 
para obras e serviços, com ou sem tubulações, ou ainda, faixa de passagem de inundação, 
para o escoamento de águas excedentes ou enchentes; 

XXVI - Urbanização: processo de transformação das características de uma localidade, 
região, bairro ou área, com a implantação de equipamentos urbanos e aplicação das 
modalidades urbanísticas de parcelamento do solo. 
 

Art. 7º O proprietário do imóvel, objeto dos procedimentos previstos nesta Lei, é 
inteiramente responsável por qualquer dano que as obras ou intervenções venham a causar 
a terceiros ou ao patrimônio público. 

 
CAPÍTULO II 

DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Art. 8º Cada modalidade de parcelamento, ocupação ou uso de solo terá 
procedimentos administrativos de aprovação distintos previstos nas seções deste capítulo.  
 

Art. 9º Em todos os procedimentos previstos nesta Lei, onde houver criação ou 
alteração de registro imobiliário, cabe ao requerente e ao Registro de Imóveis informarem ao 
Município as alterações registradas para atualização nos mapas e cadastros municipais. 
 

Art. 10. Em todos os procedimentos de organização fundiária em que não haverá a 
oferta de novos lotes e aumento de demanda por serviços públicos, como nas retificações de 
área, remembramentos, unificações e estremações, respeitados os índices urbanísticos do 
Plano Diretor Participativo e as previsões desta Lei, o Município dará sua anuência 
diretamente por meio de assinatura do analista competente no mapa e memorial descritivo, 
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sem a exigência de trâmite de processo administrativo e ato formal de aprovação, salvo 
exigências específicas de procedimento do Ofício de Registro de Imóveis. 

Parágrafo único. Em qualquer dos casos que trata o caput deste artigo, o analista 
responsável poderá exigir a apresentação do arquivo digital do projeto, no formato dwg, ou 
equivalente, georreferenciado, para a atualização cadastral dos mapas municipais. 

 
Art. 11. No momento do requerimento de qualquer procedimento relacionado à 

presente Lei, o responsável técnico e o requerente deverão declarar no mínimo os seguintes 
dados cadastrais: 

I - nome completo; 
II - número do CPF ou CNPJ; 
III - endereço para correspondências; 
IV - número de celular para contato e como domicílio eletrônico; 
V - endereço de e-mail para contato e como domicílio eletrônico. 
§ 1º Fica instituído o domicílio eletrônico para todos os procedimentos referentes a 

parcelamento, ocupação e uso do solo para fins urbanos, no Município de Taió, considerando-
se válidas a ciência, intimação e notificação, de pessoa física ou jurídica, de todo e qualquer 
ato administrativo proveniente desta Lei. 

§ 2º O número de celular e o endereço de e-mail serão considerados como domicílio 
eletrônico para fins de intimações pessoais válidas referentes a respostas de análises, 
intimações, notificações, embargos, interdições, autos de infração ou qualquer outro tipo de 
comunicação que se faça necessária por parte do Município. 

§ 3º Além de todos os meios legalmente admitidos, serão consideradas como válidas 
as intimações por meio de carta com aviso de recebimento, edital publicado no Diário Oficial 
dos Municípios ou outro meio oficial, ou ainda entrega do ato administrativo à pessoa 
encontrada no endereço existente em cadastro municipal ou outro banco de dados oficial.  
 

Art. 12. São meios legais de intimação sobre qualquer ato previsto nesta Lei a carta 
registrada com aviso de recebimento e o edital de intimação, a ser publicado no Diário Oficial 
dos Municípios ou outro meio de publicação oficial. 
 

Art. 13. Em casos específicos de aplicação desta Lei, poderão ser utilizados o Termo de 
Compromisso Urbanístico e o Termo de Compromisso Ambiental, desde que respeitadas as 
regras previstas no Plano Diretor Participativo sobre estes instrumentos. 
 

Art. 14. O analista dos processos previstos nesta Lei poderá solicitar esclarecimentos 
elucidativos ou fazer exigências de novos documentos, em qualquer das fases, quando 
necessários ao bom andamento dos procedimentos. 

§ 1º O interessado deverá atender, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, aos pedidos 
de esclarecimentos ou de apresentação de elementos elucidativos formulados pelo analista 
competente, no curso do processo, com a possibilidade de prorrogação de prazos por motivo 
justificado. 

§ 2º O não atendimento do pedido a que se refere o parágrafo anterior importará no 
arquivamento do processo por abandono. 
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§ 3º Haverá a possibilidade de desarquivamento, mediante novo pagamento de todas 
as taxas referentes a um novo processo, desde que sejam atendidas as exigências que deram 
causa ao arquivamento anterior, e ficando todas as análises sujeitas a eventuais modificações 
na legislação. 
 

Art. 15. Aos pedidos indeferidos, caberá recurso administrativo: 
I - No prazo de 30 (trinta) dias, o interessado poderá formular e encaminhar ao analista 

do processo o pedido de reconsideração da decisão indicando os fatos e fundamento legais 
pertinentes; 

II - Caso o analista do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, não reconsiderar sua 
decisão, deverá encaminhá-lo ao Secretário de Planejamento do Município para, no prazo de 
30 (trinta) dias, fazer o julgamento do recurso; 

III – Desprovido o recurso pelo Secretário de Planejamento do Município, no prazo de 
30 (trinta) dias caberá nova interposição de recurso ao Prefeito Municipal, que deverá fazer 
seu julgamento no prazo de 30 (trinta) dias. 
 

SEÇÃO I 
Dos Loteamentos 

 
Art. 16. Os processos de loteamento estarão sujeitos aos seguintes procedimentos 

administrativos: 
I - consulta de viabilidade; 
II - análise dos projetos; 
III - emissão do alvará de loteamento; 
IV - fiscalização; 
V - relatório de vistoria; 
VI - termo de verificação; 
VII - registro imobiliário. 
Parágrafo único. Para regularizações de loteamentos promovidos pelo Poder Público, 

consolidados anteriormente à promulgação da presente Lei, poderão ser dispensadas as fases 
constantes nos incisos I, II e III, devendo ser apresentada a licença ambiental de operação e 
atendidas as demais exigências legais. 

 
 

Subseção I 
Dos requisitos 

 
Art. 17.  Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas 

urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definida pelo Plano Diretor 
Participativo ou aprovada por lei municipal específica. 

Parágrafo único. Os parcelamentos do solo de imóveis localizados fora da área urbana 
devem atender às instruções normativas do INCRA – Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária e à legislação estadual e federal vigentes. 
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Art. 18. Todos os lotes, ruas, passeios e demais parcelas urbanísticas deverão ser 
dimensionadas conforme especificações do Plano Diretor Participativo e desta Lei 
Complementar, devendo ser observada também a legislação estadual e federal. 

Parágrafo único. Todos os projetos, além de respeitar os índices urbanísticos 
municipais, naquilo que trata das especificações e dimensionamento técnico dos elementos 
da engenharia e da arquitetura, devem observar as melhores práticas, as normas e a legislação 
vigente. 
 

Art. 19. Em todos os loteamentos deverá ser implantada a seguinte infraestrutura 
básica: 

I - vias de circulação pavimentadas, pista e passeios, observando as normas de 
acessibilidade; 

II - sistema de escoamento e drenagem das águas pluviais; 
III - rede de distribuição de água tratada; 
IV - rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública; 
V - instalação preventiva da conexão da rede individual de efluentes sanitários na rede 

de drenagem para cada lote; 
VI - rede coletora de esgotos sanitários quando houver rede pública e Sistema de 

Tratamento de Esgotos – ETE implantados no Município; 
VII - Área de equipamentos comunitários e área verde. 
§ 1º As vias de circulação deverão ser pavimentadas, pista e passeio, podendo ser do 

tipo rígido, lajotas de concreto intertravadas ou pavimento asfáltico, sendo vedado 
revestimentos primários com macadames ou cascalhos. 

§ 2º Excetuam-se da exigência do § 1º a regularização de loteamentos sob a 
modalidade Reurb-S ou a regularização de loteamentos promovidos pelo Poder Público, 
consolidados anteriormente à promulgação da presente Lei, em que poderá ser aceito 
revestimentos primários com macadames ou cascalhos. 

§ 3º Enquanto o Município não contar com rede pública e Sistema de Tratamento de 
Esgotos – ETE, o empreendedor deve avaliar as formas de tratamento individual e a disposição 
final dos efluentes sanitários e determinar a melhor alternativa, em conformidade com o 
licenciamento ambiental. 

§ 4º O sistema de drenagem deve ser implantado com tubulação em ambos os lados 
da rua, salvo quando houver lotes em apenas um lado. 

§ 5º Se, no entorno da área a ser loteada, houver insuficiência ou inexistência de 
infraestrutura mínima necessária para atender o loteamento, esta poderá ser efetuada pelo 
empreendedor em parceria com as concessionárias ou com o Município, quando houver 
conveniência e interesse público, especialmente quando existir no local núcleo urbano 
consolidado com habitações desassistidas de infraestrutura básica, mediante o instrumento 
de planejamento de Operação Urbana Consorciada. 

 
 

Art. 20. São requisitos do projeto urbanístico: 
I - a profundidade mínima dos lotes e da área de equipamentos comunitários deve ser 

de 20,00m (vinte metros); 
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II - todos os lotes devem ter acesso para via pública, não sendo permitida a criação de 
lotes encravados; 

III – No projeto urbanístico deverão ser apresentados o mapeamento topográfico 
original e o resultante da terraplenagem no arranjo urbanístico; 

IV – O mapa gráfico do projeto urbanístico deve representar todo o arranjo do 
parcelamento, com dimensões, dos lotes, vias e passeios, áreas públicas, postes da rede 
elétrica, bocas de lobo, faixa de pedestres, indicação de quadras e ruas, numeração dos lotes 
e demais elementos importantes para a caracterização do loteamento; 

V – Os postes da rede pública de distribuição de energia elétrica devem ser dispostos 
sobre os passeios, obrigatoriamente sobre as projeções das divisas entre os lotes. 

Parágrafo único. Havendo edificação existente e ocupada no terreno a ser loteado, 
poderá ser admitido o acesso exclusivo a este lote com largura mínima de 5,00m (cinco 
metros). 
 

Art. 21. Os projetos das vias e logradouros públicos devem respeitar: 
I - a denominação preliminar dos logradouros deverá ser feita por meio de números e 

letras; 
II - As intersecções viárias serão preferencialmente em 90° (noventa graus), sendo 

vedados ângulos inferiores a 70° (setenta graus); 
III - os cruzamentos das vias locais ortogonais deverão ser concordados por um arco 

de círculo de raio mínimo de 5,00m (cinco metros); 
IV - para fins da construção das quadras e interligação das ruas, as vias públicas terão 

intersecção não inferior a 60,00m (sessenta metros) e nem superior a 240,00m (duzentos e 
quarenta metros), salvo casos excepcionais de planejamento ou de ordem técnica, que 
tornem impossível obediência a esses limites; 

V - todas as ruas deverão ter a inclinação longitudinal mínima de 0,5% (zero, vírgula 
cinco por cento) e máxima de 20% (vinte por cento), bem como inclinação transversal mínima 
de 1,5% (um, vírgula cinco por cento) e máxima de 3% (três por cento). 
 

Art. 22. Os parcelamentos deverão ser projetados de modo a se obter conjuntos 
urbanos com a melhor disposição para os logradouros públicos, estradas, avenidas, ruas, 
praças, jardins e parques em função da sua localização, destino e uso, harmonizando-se com 
a topografia e conforme as exigências do Plano Diretor Participativo e desta Lei 
Complementar. 

§ 1º Poderá o Município, tendo em vista as diretrizes básicas do Plano Diretor 
Participativo para o planejamento urbano, impor adequações ao parcelamento e exigir 
interligação de vias que favoreçam o sistema viário. 

§ 2º As vias que por suas características não permitem sua ligação com outras vias, 
nem tenham previsão de prolongamento, deverão ser arrematadas com praças de retorno 
que tenham no mínimo um diâmetro igual a duas vezes a largura da pista de rolamento da via 
considerada, juntamente ao passeio da mesma largura do exigido para a via, em todo o 
contorno na praça. 

§ 3º As vias de circulação poderão terminar sem praça de retorno, nos limites das 
divisas do imóvel a lotear quando seu prolongamento estiver previsto na legislação municipal, 
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ou quando terminar em terreno com potencial para prolongamento, mediante aprovação do 
Órgão de Planejamento do Município. 
 

Art. 23. Em todas as modalidades de loteamentos, não poderão as áreas públicas 
serem inferiores a 35% (trinta e cinco por cento) da gleba loteável, descontadas as Áreas de 
Preservação Permanente - APP. 

§ 1º Para o cálculo das áreas públicas referidas no caput, deverá ser considerada a área 
total do loteamento, descontando-se a área referente à APP, chegando-se à área inicial a ser 
considerada para o cálculo dos 35% (trinta e cinco por cento) de áreas públicas. 

§ 2º As áreas públicas serão compostas pelo arruamento, áreas verdes, áreas de 
equipamentos comunitários, áreas de serviços e demais espaços de uso público. 

§ 3º Excepcionalmente, fica dispensada a doação de áreas públicas, áreas verdes ou 
área de equipamentos comunitários, quando em processos anteriores a gleba originária 
contribuiu comprovadamente com áreas públicas, atendendo integralmente a necessidade 
mínima daquela área. 
 

Art. 24. Deverão ser reservados no mínimo 12% (doze por cento) da gleba loteável para 
a área verde a ser transferida para o Município. 

§ 1º A área verde não poderá se sobrepor às Áreas de Preservação Permanente – APP 
antes de atendida a área mínima estabelecida nesta Lei. 

§ 2º Toda a área verde deve ser contígua em si e, preferencialmente, à APP, se houver, 
ficando destinada à preservação ecológica por meio de projetos a serem desenvolvidos pelo 
Órgão Ambiental do Município e por outras entidades, nos termos da legislação ambiental em 
vigor. 

§ 3º As áreas verdes do loteamento deverão ser cercadas e identificadas com ao menos 
uma placa a cada 50,00m (cinquenta metros), voltada para a via de circulação com as 
indicações “ÁREA VERDE”, “É crime e infração administrativa sujeita à multa, desmatar, jogar 
lixo, resíduos ou criar animais neste local” e “Lei federal 9.605/98 e Decreto federal 6.514/08”. 

§ 4º As áreas verdes do loteamento deverão estar cobertas por vegetação ou 
reflorestadas com mudas nativas, ficando sob a responsabilidade do empreendedor os 
cuidados das mudas em seu estágio inicial de crescimento, mediante a assinatura de Termo 
de Compromisso Ambiental com o Município. 

§ 5º As Áreas de Preservação Permanente deverão ser cercadas nas divisas com 
logradouros públicos e áreas antropizadas, e identificadas com ao menos uma placa a cada 
50,00m (cinquenta metros), voltada para a via de circulação com as indicações “ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE”, “É crime e infração administrativa sujeita à multa, desmatar, 
jogar lixo, resíduos ou criar animais neste local” e “Lei federal 9.605/98 e Decreto federal 
6.514/08”. 

§ 6º As cercas previstas nos parágrafos deste artigo deverão ser de alta resistência e 
longa durabilidade, feitas com mourões de concreto, tendo no mínimo 1,50m (um metro e 
cinquenta centímetros) de altura, com tela ou ao menos 06 (seis) fios de arame liso, tendo um 
portão para acesso pelo logradouro público. 

§ 7º Mantida a função ecológica, será permitido uso mínimo e moderado da área verde 
para fins de lazer, recreação e promoção do contato das pessoas com a natureza. 
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§ 8º As Áreas de Preservação Permanente poderão ser transferidas ao domínio 
público, se assim previstas e aceitas no ato de aprovação do projeto e memorial descritivo do 
loteamento. 
 

Art. 25. Em todas as modalidades de loteamentos, deverão ser reservadas áreas a 
serem doadas para o Município para a instalação futura de equipamentos urbanos e 
comunitários. 

§ 1º A área de equipamentos comunitários deverá estar localizada na região central do 
loteamento, em terreno de esquina, quando possível, e contígua à área verde, salvo limitação 
técnica e após aprovação do Órgão Municipal de Planejamento.  

§ 2º A área para equipamentos urbanos e comunitários deverá ser proporcional ao 
equivalente a 01 (um) lote para cada 40 (quarenta) lotes no loteamento, com o mínimo de 01 
(um) lote. 

§ 3º A área do lote equivalente será definida como a média entre todos os lotes. 
 
Art. 26 A área para os equipamentos comunitários deve ser prevista em espaço único, 

em região central do loteamento, com relevo plano e em lote de esquina, salvo limitação 
técnica e após aprovação do Órgão Municipal de Planejamento. 

Parágrafo único. Se houver outros parcelamentos adjacentes com áreas de 
equipamentos urbanos e comunitários, estas devem ficar contíguas, ou ao lado das áreas 
verdes, salvo limitação técnica e após aprovação do Órgão Municipal de Planejamento.  
 

Art. 27. Com exceção da Área Verde, os demais lotes devem ser entregues 
terraplenados e aptos à construção das edificações. 
 

Art. 28. As obras de terraplenagem para implantação do loteamento devem ser 
previstas no projeto de terraplenagem, que integrará o projeto do loteamento, e somente 
poderão ser iniciadas após a emissão do Alvará de Loteamento. 

 
Art. 29. O agente loteador é responsável exclusivo pela estabilização, contenção e 

prevenção de erosão do solo, que possam afetar as terras do loteamento, de terceiros e do 
patrimônio púbico. 

§ 1º O agente loteador deve tomar todas as medidas para evitar que qualquer material 
resultante das escavações alcancem as vias públicas, a rede de drenagem ou as APP. 

§ 2º Qualquer dano decorrente das obras de terraplenagem a terceiros ou ao 
patrimônio público é de exclusiva responsabilidade do agente loteador. 
 

Art. 30. Nos movimentos de terra, os taludes de cortes não poderão ter inclinação 
superior à taxa de elevação de 1/1 (100%), ou 45° (quarenta e cinco graus), e os taludes de 
aterros não poderão ter taxa de elevação superior a 1/2 (50%), ou 27° (vinte e sete graus). 

1º Todos os taludes dos cortes e dos aterros devem ser providos de contenção vegetal 
logo após a sua execução. 
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2º Havendo a impossibilidade técnica de executar os taludes com a inclinação máxima 
prevista no caput deste artigo, estruturas de engenharia devem ser previstas para a contenção 
e estabilização do terreno. 

3º A estabilização dos taludes pela geometria ou pelas estruturas de contenção não 
poderá afetar em mais de 15% a área útil de cada lote.  

 
Art. 31. Todos os lotes devem ser entregues nivelados e dispostos acima do nível da 

rua, até a cota máxima de 80 (oitenta) centímetros. 
Parágrafo único. Excepcionalmente, serão admitidos lotes abaixo do nível da rua 

mediante prévia solução para a drenagem pluvial e para o esgotamento sanitário. 
 

Subseção II 
Da Consulta de Viabilidade 

 
Art. 32. A Consulta de Viabilidade configura pedido de informação sobre a 

possibilidade de ser admitido o loteamento no local requerido, e quais os parâmetros 
urbanísticos a serem seguidos e respeitados para a elaboração dos projetos. 
 

Art. 33. O requerimento de consulta de viabilidade deverá ser protocolado de forma 
digital, acompanhado da seguinte documentação: 

I - requerimento com formulário preenchido e assinado; 
II - certidão atualizada de inteiro teor da matrícula do imóvel a ser loteado; 
III - projeto preliminar do parcelamento indicando a localização, vias de circulação, 

lotes com dimensões, nome das ruas próximas, distância até a rua transversal mais próxima, 
edificações existentes e áreas de preservação permanente. 

Parágrafo único. Terrenos que apresentem qualquer imprecisão nas suas dimensões 
devem ter suas matrículas retificadas anteriormente ao pedido de consulta de viabilidade. 
 

Art. 34. O Órgão de Planejamento municipal, na resposta da consulta de viabilidade, 
indicará: 

I - zona a que pertence o imóvel, com indicação dos usos compatíveis; 
II - dimensões mínimas permitidas para os lotes; 
III - indicação das vias de circulação projetadas; 
IV - indicação de áreas de servidões, faixas sanitárias e áreas não edificantes; 
V - gabarito das ruas e passeios; 
VI - o deferimento, ou não, do pedido e a legislação que fundamenta o parecer. 
Parágrafo único. A resposta da consulta de viabilidade será emitida no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias úteis e terá validade por 6 (seis) meses. 
 

Subseção III 
Da Análise dos Projetos 
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Art. 35. Havendo o deferimento da viabilidade do loteamento, o requerente deverá 
apresentar, de forma digital, requerimento para a Análise dos Projetos, juntamente à 
documentação exigida. 
 

Art. 36. Para a Análise dos Projetos de loteamentos deverá ser apresentada a seguinte 
documentação de forma digital: 

I - certidão atualizada de inteiro teor da matrícula do imóvel a ser loteado; 
II - levantamento planialtimétrico georreferenciado indicando vias e construções 

existentes, áreas de preservação, servidões, acidentes geográficos e demais elementos que 
caracterizam a área do loteamento; 

III - Declaração de viabilidade técnica de abastecimento de água tratada emitida pela 
concessionária de abastecimento público de água potável (CASAN); 

IV - Carta resposta da consulta prévia de viabilidade técnica emitida pela 
concessionária de distribuição de energia elétrica (CELESC); 

V - plantas e memoriais descritivos dos projetos: 
a) projeto urbanístico; 
b) projeto do sistema de drenagem pluvial; 
c) projeto de pavimentação; 
d) projeto de terraplanagem, das contenções de taludes e encostas; 
e) projeto da rede coletora de esgotos, quando houver; 
f) projeto das contenções de taludes e encostas, quando houver. 
§ 1º Havendo a necessidade de adequações, estas serão exigidas ao requerente, que 

terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para regularização, posteriormente sendo arquivado 
o procedimento em caso de não atendimento. 

§ 2º Conforme cada caso específico, poderá ser exigida pelo Município a apresentação 
de projetos complementares. 

§ 3º Enquanto o Município não contar com Estação de Tratamento de Esgotos – ETE, e 
a solução adotada para destinação dos efluentes tratados individualmente for o lançamento 
na rede de drenagem pluvial, devem ser previstas ligações prévias na rede de drenagem para 
a futura ligação no sistema de tratamento individual de cada lote, composta por fossa séptica 
e filtro anaeróbio. 

§ 4º Para a aprovação do projeto urbanístico, será indispensável a indicação das áreas 
públicas que passarão ao domínio do Município, no ato de registro do loteamento, e o quadro 
resumo das áreas do projeto, com as respectivas proporções. 

§ 5º O projeto urbanístico não será aprovado se as vias de circulação previstas não se 
articularem com as vias adjacentes oficiais existentes ou projetadas, e com outros 
loteamentos limítrofes que estiverem em execução. 

§ 6º O projeto de pavimentação deverá abranger, além da planta geométrica das vias 
e passeios, o projeto de acessibilidade e de sinalização vertical e horizontal.  

§ 7º Atendidos os requisitos para admissão do pedido, o analista do processo 
apresentará, no prazo de 60 (sessenta) dias, a resposta da análise, fazendo o deferimento ou 
não dos projetos, com a devida fundamentação legal. 
 

Subseção IV 
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Da forma de execução das obras 
 

Art. 37. Para efeito da expedição do Alvará de Loteamento, o empreendedor deverá 
optar pela execução e conclusão das obras em até 180 (cento e oitenta) dias, ou pela 
apresentação de cronograma de execução e conclusão das obras em até 04 (quatro) anos, 
acompanhado de competente instrumento de garantia. 
 

Art. 38. Havendo a opção pela execução da infraestrutura em até 180 (cento e oitenta) 
dias, o registro imobiliário será feito somente após emitido o Termo de Verificação pelo 
Município, sem a necessidade da apresentação de instrumento de garantia para a execução 
das obras. 
 

Art. 39. Havendo a opção pela execução das obras no prazo de até 4 (quatro) anos, o 
empreendedor deverá oferecer garantia real ao Município, mediante caução de lotes ou 
apresentação de seguro garantia, para garantir a implantação da infraestrutura do 
loteamento, e o registro no Ofício de Registro de Imóveis deverá ser feito em até 180 (cento 
e oitenta) dias, por meio da apresentação do cronograma de execução das obras aprovado 
pelo Município, sendo feitas também neste ato a averbação da garantia real oferecida nas 
matrículas correspondentes. 
 

Art. 40. Caso seja oferecida a caução de lotes, o empreendedor deverá firmar Termo 
de Caução com o Município, no qual deve ser previsto a caução de 50% (cinquenta por cento) 
dos lotes a título de garantia para execução das obras. 
 

Art. 41. Sendo feita a opção por apólice de seguro como instrumento de garantia para 
execução das obras, deverá ser apresentada uma cópia autenticada da respectiva apólice. 
 

Art. 42. Em caso de abandono das obras de loteamento pelo empreendedor, e havendo 
interesse público, com fundamento nas necessidades coletivas, as obras poderão ser 
executadas pelo Município ou por empresa particular mediante exigibilidade da garantia real. 
 

Art. 43. O abandono das obras de implantação de infraestrutura de loteamento 
implicará na multa de 30 (trinta) UFM por cada lote, que deverá estar prevista no Termo de 
Compromisso Urbanístico. 
 

Art. 44. Para efeito de aprovação e emissão do alvará de loteamento, o empreendedor 
deverá firmar Termo de Compromisso Urbanístico com o Município comprometendo-se com 
a execução de toda infraestrutura e conclusão das obras dentro do prazo, declarando 
expressamente a opção de prazo escolhida e dando ciência sobre a multa prevista no caso do 
abandono da obra.  
 

Subseção V 
Da Emissão do Alvará 
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Art. 45. Após a aprovação dos projetos, o interessado deverá protocolar requerimento, 
de forma digital, juntamente às vias digitais de toda a documentação, solicitando o Alvará de 
Loteamento. 
 

Art. 46. Para a expedição do Alvará de Loteamento, além das vias digitais, deverão ser 
apresentadas 03 (três) vias de forma física dos projetos e dos memoriais aprovados, sendo 
que uma será arquivada pelo Município e duas serão devolvidas ao requerente, além da 
seguinte documentação: 

I - certidão de matrícula atualizada do imóvel; 
II - anotação ou registro de responsabilidade técnica de projeto e execução, no órgão 

de classe competente, do responsável técnico por cada atividade a ser realizada no 
loteamento; 

III - Licença Ambiental de Implantação - LAI; 
IV - projeto da rede de abastecimento de água potável aprovado pela concessionária 

(CASAN), juntamente ao respectivo parecer de aprovação do projeto; 
V - projeto de rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública aprovado 

pela concessionária distribuidora de energia elétrica (CELESC), juntamente ao respectivo 
parecer de aprovação do projeto; 

VI - cronograma de execução das obras, quando for o caso; 
VII - instrumento de garantia de execução das obras, Escritura Pública de Caução com 

Garantia Hipotecária ou Apólice de Seguro Garantia, quando for o caso; 
VIII - Termo de Compromisso Urbanístico; 
IX - Termo de Compromisso Ambiental, quando for o caso; 
X - Termo de Doação das áreas públicas; 
XI - exemplar do contrato-padrão de promessa de venda conforme a legislação federal; 
XII - mapas do projeto urbanístico em formato dwg, ou equivalente. 
§ 1º Todos os documentos devem vir assinados pelo proprietário e pelo responsável 

técnico. 
§ 2º Os projetos físicos aprovados serão assinados e carimbados pelo analista 

responsável. 
§ 3º A validade do Alvará de Loteamento será de 180 (cento e oitenta) dias, ou de 

acordo com o cronograma de execução, até o limite de 4 (quatro) anos, prorrogável por igual 
período, mediante requerimento fundamentado e laudo do responsável técnico 
demonstrando a necessidade da prorrogação, ficando sujeita à aprovação do Município.  

§ 4º Não poderá ser liberado o Alvará de Loteamento para pessoa que possua processo 
de parcelamento irregular no Município, antes da regularização deste. 
 

Subseção VI 
Da execução das obras 

 
Art. 47. Antes do início da execução da infraestrutura, será exigida a instalação, na 

entrada do loteamento, voltada para a rua pública principal, de placa com o nome do 
loteamento, responsável técnico e da empresa executora, indicação do alvará e da licença 
ambiental, juntos aos seguintes textos: 
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a) "Este empreendimento está autorizado para a implantação de infraestrutura de 
loteamento, estando PROIBIDA A VENDA DE LOTES ATÉ SEU REGISTRO, em conformidade com 
a Lei Federal nº 6.766/79, Lei Estadual nº 17.492/18 e legislação municipal”. 

b) "ANTES DE COMPRAR UM LOTE, CONSULTE SEMPRE A PREFEITURA DE TAIÓ". 
 

Subseção VII 
Do Termo de Verificação 

 
Art. 48. Para a emissão do Termo de Verificação pelo Município, deverão ser cumpridos 

os seguintes requisitos: 
I - todas as obras de implantação da infraestrutura deverão estar concluídas e 

executadas conforme os projetos aprovados; 
II - todos os lotes deverão estar demarcados com marcos; 
III - todas as áreas susceptíveis de erosão devem ter cobertura vegetal; 
IV - vias de circulação e passeios deverão estar conforme as normas de acessibilidade; 
V - apresentação de declaração ou relatório da vistoria final emitido pela 

concessionária de fornecimento de água (CASAN) aprovando a rede instalada; 
VI - apresentação de declaração ou relatório da inspeção e recebimento emitido pela 

concessionária de fornecimento de energia elétrica (CELESC) aprovando a rede instalada; 
VII - apresentação da Licença Ambiental de Operação - LAO. 
Parágrafo único. O Termo de Verificação deverá ser acompanhado por Relatório de 

Vistoria elaborado pelo analista responsável com auxílio do corpo técnico do Órgão de 
Planejamento municipal, devendo constar o relato detalhado do cumprimento de todas as 
exigências legais para a aprovação do empreendimento. 
 

Subseção VIII 
Do Registro Imobiliário 

 
Art. 49. O registro do loteamento se fará na forma estabelecida na legislação federal e 

estadual específica. 
§ 1º Caso o loteador tenha optado por realizar a infraestrutura do loteamento no prazo 

de 180 (cento e oitenta) dias, sem registro de garantia, far-se-á o registro imobiliário com a 
apresentação do Alvará de Loteamento e do Termo de Verificação da conclusão das obras. 

§ 2º Caso o loteador tenha optado pela opção de apresentação de cronograma, o 
registro deverá ser realizado em até 180 (cento e oitenta) dias mediante apresentação do 
Alvará de Loteamento, do cronograma aprovado e do instrumento de garantia real oferecido 
ao Município. 
 

SEÇÃO II 
Do Desmembramento 

 
Art. 50. Os processos de Desmembramento estarão sujeitos aos seguintes 

procedimentos administrativos: 
I - consulta de viabilidade; 
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II - emissão da Certidão de Aprovação de Desmembramento; 
III - registro imobiliário. 

 
Subseção I 

Dos requisitos 
 

Art. 51. Caberá a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, na forma de 
desmembramento, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique 
na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou 
ampliação dos já existentes. 

§ 1º Os novos lotes objetos do desmembramento devem atender os índices 
urbanísticos e demais exigências definidas pelo Plano Diretor Participativo para a zona em que 
se situe. 

§ 2º Os desmembramentos de imóveis localizados na zona rural do Município devem 
atender às instruções normativas do INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária e a legislação estadual e federal vigentes. 
   

Art. 52. Serão permitidos os desmembramentos em vias públicas que apresentem 
infraestrutura urbana básica instalada: 

I - via de circulação aberta e operacional; 
II - rede de distribuição de energia elétrica pública e iluminação pública; 
III - abastecimento de água potável; 
IV - solução para o escoamento das águas pluviais; 
V - solução para o esgotamento sanitário. 
§ 1º Além das previsões desse artigo, as exigências específicas previstas no Plano 

Diretor Participativo deverão ser respeitadas. 
§ 2º Será permitido o desmembramento de área localizada na zona de expansão 

urbana para a finalidade de anexação a imóvel contíguo e localizado no perímetro urbano, 
quando atendidos os demais requisitos legais. 

§ 3º Ao imóvel com partes localizadas simultaneamente no perímetro urbano e na 
zona de expansão urbana, prevalecerá as regras do zoneamento que lhe favoreça. 

 
Art. 53 No caso de insuficiência ou inexistência de infraestrutura mínima necessária, 

esta poderá ser efetuada pelo empreendedor em parceria com as concessionárias e com o 
Município, em caso de conveniência, interesse público e de existir no local núcleo urbano 
consolidado com habitações desassistidas de infraestrutura básica, mediante o instrumento 
de planejamento de Operação Urbana Consorciada. 

 
Art. 54. Somente serão permitidos desmembramentos de até 09 (nove) lotes. 
Parágrafo único. Parcelamentos acima de 09 (nove) lotes devem ser realizados por 

meio da modalidade loteamento ou condomínio de lotes. 
 
Art. 55. Nos desmembramentos acima de 03 (três) lotes, o loteador deverá apresentar 

declaração ou relatório emitido pela concessionária de abastecimento de água (CASAN) e da 
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concessionária de fornecimento de energia elétrica (CELESC) atestando a capacidade da rede 
existente para suportar novas ligações para os novos lotes. 

Parágrafo único. Caso as concessionárias de fornecimento de energia elétrica e de água 
indiquem a inviabilidade da infraestrutura existente, caberá ao empreendedor realizar os 
investimentos necessários. 
 

Art. 56. É vedado o desmembramento de lotes inseridos integralmente em Área de 
Preservação Permanente – APP. 

Parágrafo único. Será permitido o desmembramento de lote com sobreposição parcial 
de APP quando este manter no mínimo uma área útil equivalente ao lote mínimo para o 
zoneamento ao qual pertença. 

 
Art. 57. É vedado o desmembramento de terrenos sob embargo ambiental e daqueles 

cujos proprietários possuam processo de parcelamento irregular em andamento no 
Município. 

 
Art. 58. O projeto de desmembramento deverá ser composto por memorial descritivo 

e mapa planialtimétrico georreferenciado do parcelamento pretendido contendo as 
informações: 

I - dimensões e área total do terreno a parcelar; 
II - dimensões e áreas dos lotes resultantes; 
III - confrontações; 
IV - áreas de preservação permanente; 
V - áreas verdes e área de equipamento comunitários, quando houver; 
VI - vias públicas confrontantes; 
VII - áreas remanescentes; 
VIII - edificações existentes; 
IX - servidões de passagem; 
X - servidões administrativas; 
XI - faixas de domínio de rodovias; 
XII - faixas sanitárias; 
XIII - elementos geográficos relevantes. 
 
Art. 59. Quando houver a necessidade de realização de obras de terraplanagem, de 

obras de contenção ou demais obras, os respectivos projetos e anotação ou registro de 
responsabilidade técnica deverão ser apresentados juntamente ao projeto de 
desmembramento.  
 

Art. 60. Em lote com edificação existente pode ser admitido o desmembramento com 
acesso particular com testada mínima de 5,00 (cinco) metros de largura. 
 

Subseção II 
Da Consulta de Viabilidade 
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Art. 61. A Consulta de Viabilidade configura pedido de informação sobre a 
possibilidade de ser admitido o desmembramento naquele local, a infraestrutura mínima que 
o local deverá possuir e quais os parâmetros urbanísticos a serem seguidos e respeitados para 
a elaboração do projeto. 
 

Art. 62. A Consulta de Viabilidade deverá ser protocolada, de forma digital, 
acompanhada da seguinte documentação: 

I - requerimento com formulário preenchido e assinado; 
II - certidão atualizada de inteiro teor da matrícula do imóvel a ser parcelado; 
III - projeto preliminar do parcelamento indicando a localização, o logradouro público, 

os lotes com dimensões, ruas próximas, edificações existentes, áreas de preservação 
permanente e servidões; 

IV - declaração ou relatório emitido pela concessionária de abastecimento de água 
(CASAN) atestando a capacidade da rede existente para suportar novas ligações, para 
desmembramentos acima de 03 (três) lotes; 

V - declaração ou relatório emitido pela concessionária de fornecimento de energia 
elétrica (CELESC) atestando a capacidade da rede existente para suportar novas ligações, para 
desmembramentos acima de 03 (três) lotes. 

§ 1º Terrenos que apresentem qualquer imprecisão nas suas dimensões devem ter 
suas matrículas retificadas anteriormente ao pedido de consulta de viabilidade. 

§ 2º A critério e responsabilidade do requerente, as declarações de que tratam os 
incisos IV e V podem, excepcionalmente, serem apresentadas somente na etapa de emissão 
da certidão de aprovação do desmembramento, sendo condicionantes desta.  
 

Art. 63. Recebido o pedido de Consulta de Viabilidade, o analista responsável 
encaminhará o requerimento para o Fiscal de Obras para vistoria no terreno a ser 
desmembrado, para verificação da infraestrutura básica existente, sobre a qual emitirá 
Relatório de Vistoria e encaminhará ao analista.  
 

Art. 64. Na resposta da Consulta de Viabilidade, o Órgão de Planejamento municipal 
indicará: 

I - zona a que pertence o imóvel, com indicação dos usos compatíveis; 
II - dimensões mínimas permitidas para os lotes; 
III - indicação de eventuais vias de circulação projetadas; 
IV - largura das faixas de áreas não edificantes; 
V - gabarito das ruas e passeios; 
VI - a legislação que fundamenta o parecer. 
§ 1º A Resposta de Consulta de Viabilidade será emitida no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias úteis após a data do protocolo e indicará o deferimento ou indeferimento do pedido, 
tendo validade por 06 (seis) meses a contar da data de sua expedição. 

§ 2º Caso haja previsão de rua projetada passando pelo local do desmembramento, tal 
fato deve ser informado pelo analista para readequação do projeto de desmembramento. 
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Subseção III 
Da Emissão da Certidão de Aprovação de Desmembramento 

 
Art. 65. Após a aprovação dos projetos, para a expedição da Certidão de Aprovação de 

Desmembramento, deverão ser apresentadas 02 (duas) vias de forma física dos seguintes 
documentos: 

I - projeto de desmembramento, com os mapas e memoriais; 
II - certidão de matrícula atualizada do imóvel; 
III - anotação ou registro de responsabilidade técnica do responsável técnico; 
IV - declaração ou relatório emitido pela concessionária de abastecimento de água 

(CASAN) atestando a capacidade da rede existente para suportar novas ligações, para 
desmembramentos acima de 03 (três) lotes; 

V - declaração ou relatório emitido pela concessionária de fornecimento de energia 
elétrica (CELESC) atestando a capacidade da rede existente para suportar novas ligações, para 
desmembramentos acima de 03 (três) lotes. 

IV - mapas do projeto de desmembramento em formato dwg, ou equivalente. 
§ 1º Todos os projetos físicos serão assinados e carimbados pelo analista responsável. 
§ 2º A validade da Certidão de Aprovação de Desmembramento será de 6 (seis) meses, 

prorrogável por igual período. 
 

 
SEÇÃO III 

Do Condomínio de Lotes 
 

Art. 66. Os condomínios de lotes serão constituídos mediante incorporação ou 
instituição de condomínio urbanístico, de acordo com o previsto no art. 8º da Lei Federal               
nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, e baseado no art. 3º do Decreto-lei nº 271, de 28 de 
fevereiro de 1967, ou as leis que a sucederem. 
 

Art. 67. Os condomínios urbanísticos de lotes, no Município de Taió, deverão obedecer 
às regras e índices urbanísticos previstos nesta Lei Complementar e, no que couber, àqueles 
previstos no Plano Diretor Participativo conforme a zona em que se situem. 
 

Art. 68. É assegurado acesso irrestrito do Poder Público ao perímetro com acesso 
controlado dos condomínios urbanísticos para fins de fiscalização e outras constatações que 
se fizerem necessárias. 
 

Art. 69. São consideradas áreas e edificações de propriedade comum dos condôminos 
as vias de acesso aos lotes e às demais áreas de uso comum, as áreas de lazer e recreação, os 
muros e cercas externas, as guaritas, as obras implantadas e outras que forem de uso comum 
dos condôminos, constantes na convenção de condomínio e especificadas em planta e 
memorial descritivo. 
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Art. 70. Cabe aos condôminos a manutenção do sistema viário, das áreas destinadas a 
uso comum e da infraestrutura complementar interna dos condomínios urbanísticos, a partir 
do registro da instituição do condomínio no Ofício de Registro de Imóveis, responsabilizando-
se o empreendedor pelos custos relativos às unidades autônomas ainda não alienadas. 
 

Art. 71. É vedado ao Município estender qualquer serviço público ao interior de 
condomínio urbanístico de lotes, cuja responsabilidade é exclusiva dos condôminos, salvo 
contrato firmado entre as partes. 
 

Art. 72. Os critérios de uso, ocupação do solo e realização de obras no interior dos 
condomínios urbanísticos de lotes devem obedecer às limitações estabelecidas na legislação 
municipal. 

Parágrafo único. O empreendedor ou os condôminos podem estabelecer condições 
específicas de uso e ocupação do solo no interior do condomínio, desde que mais restritivas 
do que as legais, por meio de convenção do condomínio, contrato ou outra forma de acordo 
entre as partes, não vinculando o Município e tendo efeito somente entre os condôminos. 
 

Art. 73. Os processos para implantação de condomínio de lotes estarão sujeitos aos 
seguintes procedimentos administrativos: 

I - consulta de viabilidade; 
II - análise dos projetos; 
III - emissão de alvará de condomínio de lotes; 
IV - emissão da certidão de aprovação; 
V - registro imobiliário. 

 
Subseção I 

Dos requisitos 
 

 
Art. 74. Observadas as disposições previstas no Plano Diretor, os condomínios de lotes 

devem obedecer: 
I – somente poderão ser implantados no perímetro urbano e nas áreas de expansão 

urbana do Município; 
II – os condomínios deverão possuir no máximo 50 (cinquenta) lotes, acima deste 

limite, ou aqueles contíguos em que a soma dos lotes exceda esse limite, somente poderão 
ser aprovados mediante apresentação de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e parecer 
favorável do Núcleo Gestor de Planejamento Territorial – NGPT; 

III – os condomínios de lotes devem respeitar os parâmetros urbanísticos definidos 
nesta Lei, e no que couber, aqueles previstos no Plano Diretor. 

 
Art. 75. Devem ser implantadas, no mínimo, as seguintes obras de urbanização interna 

nos condomínios de lotes: 
I -  vias de circulação pavimentadas, pista e passeios, observando as normas de 

acessibilidade; 
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II - instalação de rede de abastecimento de água interna; 
III - instalação de redes de distribuição de energia e de iluminação; 
IV - instalação de rede de drenagem pluvial; 
V - instalação preventiva da conexão da rede individual de efluentes sanitários na rede 

de drenagem para cada lote, quando for o caso; 
VI - rede coletora de esgotos sanitários quando houver rede pública e Sistema de 

Tratamento de Esgotos – ETE implantados no Município; 
VII - demarcação dos lotes com marcos; 
VIII - áreas verdes cercadas; 
IX - muros ou alambrados em todo o perímetro do condomínio; 
X - guarita, depósito de lixo, local de recebimento de correspondências e local para os 

medidores das concessionárias junto ao acesso principal do condomínio, no limite com o 
logradouro público;  

XI - área de lazer e recreação. 
§ 1º As vias de circulação deverão ser pavimentadas, pista e passeio, podendo ser do 

tipo rígido, lajotas de concreto intertravadas ou pavimento asfáltico, sendo vedado os 
revestimentos primários. 

§ 2º Enquanto o Município não contar com rede pública e Sistema de Tratamento de 
Esgotos – ETE, o empreendedor deve avaliar as formas de tratamento individual e a disposição 
final dos efluentes e determinar a melhor alternativa, conforme as regras do licenciamento 
ambiental. 

§ 3º Para os condomínios acima de 20 (vinte) lotes, de forma a favorecer a entrada e 
saída de veículos, o portão de entrada deve estar posicionado internamente ao condomínio, 
recuado 5 (cinco) metros do alinhamento predial. 

§ 4º O sistema de drenagem deve ser implantado com tubulação em ambos os lados 
da rua, salvo quando houver lotes em apenas um lado. 

§ 5º Se no entorno da área a ser loteada houver insuficiência ou inexistência de 
infraestrutura mínima necessária para atender o condomínio, esta poderá ser efetuada pelo 
empreendedor em parceria com as concessionárias ou com o Município, quando houver 
conveniência e interesse público, especialmente quando existir no local núcleo urbano 
consolidado com habitações desassistidas de infraestrutura básica, mediante o instrumento 
de planejamento de operação urbana consorciada. 

 
Art. 76. Para uso comum dos condôminos, deverá ser reservada internamente ao 

condomínio de lotes uma área não inferior 25% (vinte e cinco por cento) da área total do 
empreendimento para a implantação das vias de circulação e área destinada para lazer e 
edificação para recreação e convivência. 

§ 1º A área de lazer que trata o caput deste artigo deve ter dimensão mínima 
equivalente a 1 (um) lote do condomínio, não podendo ser inferior a 3% (três por cento) da 
área do empreendimento.  

§ 2º Deve estar prevista no projeto pelo menos uma área de recreação coberta que 
contenha um salão de festas, cozinha e sanitários, cujo acesso atenda as normas técnicas de 
acessibilidade universal. 
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Art. 77. Nos condomínios de lotes com finalidade residencial a fração ideal privativa 
dos lotes das unidades autônomas deverão ter área mínima de 160 m² (cento e sessenta 
metros quadrados). 

§ 1º A testada mínima de cada lote deverá ser de 8,0 m (oito metros). 
§ 2º A profundidade mínima de cada lote deverá ser de 20,0 m (vinte metros). 

 
Art. 78. As vias de circulação interna, nos condomínios de lotes, com finalidade 

residencial, devem ter largura mínima: 
I - de 7,5 m (sete metros e cinquenta centímetros) quando existirem lotes em apenas 

um lado da via, sendo 3,5 (três metros e cinquenta centímetros) para pista de rolamento, 2,50 
m (dois metros e cinquenta centímetros) para estacionamento e 1,5 m (um metro e cinquenta 
centímetros) para o passeio; 

II - de 11,5 m (onze metros e cinquenta centímetros) quando existirem lotes nos dois 
lados da via, sendo 3,5 (três metros e cinquenta centímetros) para pista de rolamento, 2,50 m 
(dois metros e cinquenta centímetros) para estacionamento em cada lado e 1,5 m (um metro 
e cinquenta centímetros) para o passeio em cada lado. 

§ 1º As vias de circulação interna sem saída deverão prever bolsões de retorno com 
diâmetro mínimo igual a duas vezes a largura da pista de rolamento, ou com outra geometria 
com funcionalidade equivalente. 

§ 2º Excepcionalmente, as vagas de estacionamento junto à via podem ser dispensadas 
quando estas estiverem previstas, em quantidade equivalente, em outro local dentro do 
condomínio. 
 

Art. 79. Os condomínios empresariais e industriais devem respeitar, no que couber, os 
índices urbanísticos previstos no Plano Diretor Participativo e devem ser projetados com base 
nas normas legais específicas para atender as necessidades particulares de cada caso. 
 

Art. 80. Os limites externos do condomínio, laterais e fundos, deverão ser vedados por 
muros ou alambrados, com altura máxima de 2,5 m (dois metros e cinquenta centímetros). 

§ 1º Os fechamentos frontais à via pública devem ser realizados somente com 
elementos vazados.   

§ 2º O acesso ao condomínio deve obrigatoriamente ser controlado por portão. 
§ 3º O fechamento nas áreas verdes deve ser avaliado conforme a particularidade de 

cada caso. 
§ 4º Os alambrados que trata o caput deste artigo devem ser construídos sob vigas de 

concreto armado, postes em concreto armado ou aço tubular, com tela galvanizada ou 
revestida, com fio de espessura mínima de 14 BWG e malha máxima de 3 polegadas. 
 

Art. 81. Deverá ser reservado no mínimo 12% (doze por cento) da gleba loteável, 
descontadas as Áreas de Preservação Permanente – APP, para composição de área verde. 

§ 1º A área verde não poderá se sobrepor às Áreas de Preservação Permanente – APP 
antes de atendida a área mínima estabelecida nesta Lei. 
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§ 2º A área verde do condomínio deverá estar coberta por vegetação ou reflorestada 
com mudas nativas, ficando sob a responsabilidade dos condôminos a gestão, manutenção e 
cuidado desta área. 

§ 3º Mantida a função ecológica, será permitido uso mínimo e moderado da área verde 
para fins de lazer, recreação e promoção do contato das pessoas com a natureza. 

§ 4º As Áreas de Preservação Permanente e áreas verdes deverão ser tratadas de 
forma equivalente àquelas previstas para os loteamentos. 

 
Art. 82. Condomínios com até 20 (vinte) lotes poderão substituir a reserva de área 

verde por medida compensatória ambiental. 
§ 1º Optando pela compensação ambiental, o empreendedor deverá recolher ao 

Fundo Municipal de Meio Ambiente o equivalente a 0,03 UFM para cada m² (Unidade Fiscal 
do Município por metro quadrado) da área total a ser loteada. 

§ 2º O valor recolhido ao Fundo Municipal de Meio Ambiente deve ser 
obrigatoriamente utilizado na recuperação e manutenção de áreas verdes e Áreas de 
Preservação Permanente – APP existentes nos limites do perímetro urbano do Município. 

 
Art. 83. Com exceção da Área Verde, todos os lotes devem ser entregues 

terraplenados, nivelados, aptos à construção e dispostos acima do nível da rua, até a cota 
máxima de 80 (oitenta) centímetros. 

Parágrafo único. Excepcionalmente, serão admitidos lotes abaixo do nível da rua 
mediante prévia solução para a drenagem pluvial e para o esgotamento sanitário. 

 
Art. 84. O empreendedor é responsável exclusivo pela estabilização, contenção e 

prevenção de erosão do solo, que possam afetar as terras do condomínio, de terceiros e do 
patrimônio púbico. 

§ 1º O empreendedor deve tomar todas as medidas para evitar que qualquer material 
resultante do serviço de terraplenagem alcance as vias públicas, a rede de drenagem e as APP. 

§ 2º Qualquer dano decorrente das obras de terraplenagem a terceiros ou ao 
patrimônio público é de exclusiva responsabilidade do empreendedor. 
 

Art. 85. Nos movimentos de terra, os taludes de cortes não poderão ter inclinação 
superior a taxa de elevação de 1/1 (100%), ou 45° (quarenta e cinco graus), e os taludes de 
aterros não poderão ter taxa de elevação superior a 1/2 (50%), ou 27° (vinte e sete graus). 

1º Todos os taludes dos cortes e dos aterros devem ser providos de contenção vegetal 
logo após a sua execução.  

2º Havendo a impossibilidade técnica de executar os taludes com a inclinação máxima 
prevista no caput deste artigo, estruturas de engenharia devem ser previstas para a contenção 
e estabilização do terreno. 
 

Art. 86. A estabilização dos taludes pela geometria ou pelas estruturas de contenção 
não poderá afetar em mais de 15% (quinze por cento) a área útil de cada lote.  
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Art. 87. Antes do início da execução da infraestrutura, será exigida a instalação na 
entrada do condomínio, voltada para a rua pública principal, de placa com o nome do 
condomínio, responsável técnico e da empresa executora, com os seguintes textos: 

a) "Este empreendimento está autorizado para a implantação de infraestrutura de 
condomínio de lotes, estando PROIBIDA A VENDA DE LOTES ATÉ SEU REGISTRO, em 
conformidade com a Lei Federal nº 6.766/79, Lei Estadual nº 17.492/18 e legislação 
municipal”. 

b) "ANTES DE COMPRAR UM LOTE, CONSULTE SEMPRE A PREFEITURA DE TAIÓ". 
 

Subseção II 
Da Consulta de Viabilidade 

 
Art. 88. A Consulta de Viabilidade configura pedido de informação sobre a 

possibilidade de ser admitido o condomínio de lotes no local requerido, e quais os parâmetros 
urbanísticos a serem seguidos e respeitados para a elaboração dos projetos. 
 

Art. 89. O requerimento de consulta de viabilidade deverá ser protocolado de forma 
digital, acompanhado da seguinte documentação: 

I - requerimento com formulário preenchido e assinado; 
II - certidão atualizada de inteiro teor da matrícula do imóvel a ser loteado; 
III - projeto preliminar do parcelamento indicando a localização, vias de circulação, 

lotes com dimensões, nome das ruas próximas, distância até a rua transversal mais próxima, 
edificações existentes e áreas de preservação permanente. 

Parágrafo único. Terrenos que apresentem qualquer imprecisão nas suas dimensões 
devem ter suas matrículas retificadas anteriormente ao pedido de consulta de viabilidade. 
 

Art. 90. O Órgão de Planejamento municipal, na resposta da Consulta de Viabilidade, 
indicará: 

I - zona a que pertence o imóvel, com indicação dos usos compatíveis; 
II - dimensões mínimas permitidas para os lotes; 
III - indicação das vias de circulação projetadas; 
IV - indicação de áreas de servidões, faixas sanitárias e áreas não edificantes; 
V - gabarito das ruas e passeios; 
VI - o deferimento, ou não, do pedido e a legislação que fundamenta o parecer. 
Parágrafo único. A resposta da consulta de viabilidade será emitida no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias úteis e terá validade por 6 (seis) meses. 
 

Subseção III 
Da Análise dos Projetos 

 
Art. 91. Havendo o deferimento da viabilidade do condomínio de lotes, o requerente 

deverá apresentar, de forma digital, requerimento para análise dos projetos, juntamente à 
documentação exigida. 
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Art. 92. Para a análise dos projetos de condomínios de lotes deverá ser apresentada a 
seguinte documentação de forma digital: 

I - certidão atualizada de inteiro teor da matrícula do imóvel a ser loteado; 
II - levantamento planialtimétrico georreferenciado indicando vias e construções 

existentes, áreas de preservação, servidões, acidentes geográficos e demais elementos que 
caracterizam a área do loteamento; 

III - declaração de viabilidade técnica de abastecimento de água tratada emitida pela 
concessionária de abastecimento público de água potável (CASAN); 

IV - carta resposta da consulta prévia de viabilidade técnica emitida pela 
concessionária de distribuição de energia elétrica (CELESC); 

V - mapas, plantas e memoriais descritivos dos projetos: 
a) projeto urbanístico; 
b) projeto da rede de drenagem pluvial; 
c) projeto de pavimentação; 
d) projeto de terraplanagem, das contenções de taludes e encostas; 
e) projeto da rede coletora de esgotos, quando houver; 
VI - mapas do projeto urbanístico em formato dwg. 
§ 1º Havendo a necessidade de adequações, estas serão exigidas ao requerente, que 

terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para atendimento, posteriormente sendo arquivado o 
procedimento em caso de não atendimento. 

§ 2º Conforme caso específico, poderá ser exigida a apresentação de projetos 
complementares. 

§ 3º Enquanto o Município não contar com Estação de Tratamento de Esgotos – ETE, e 
a solução adotada para destinação dos efluentes tratados individualmente for o lançamento 
na rede de drenagem pluvial, devem ser previstas ligações prévias na rede de drenagem para 
a futura ligação no sistema de tratamento individual de cada lote, composta por fossa séptica 
e filtro anaeróbio. 

§ 4º Atendidos os requisitos para admissão do pedido, o analista do processo 
apresentará no prazo de 60 (sessenta) dias a resposta da análise, fazendo o deferimento, ou 
não, dos projetos, com a devida fundamentação legal. 
 

Art. 93. Os projetos deverão conter quadro resumo das diversas áreas indicadas no projeto 
e as proporções exigidas, com a seguintes áreas: 

a) total do imóvel; 
b) total dos lotes; 
c) destinadas à circulação; 
d) de preservação permanente; 
e) verdes; 
f) de lazer; 
g) de guarita; 
h) de depósito de lixo; 
i) de medidores das concessionárias de água e de energia elétrica; 
j) de recebimento de correspondências; 
k) remanescentes; 
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l) outras julgadas necessárias pelo analista do processo. 
 
Art. 94. Atendidos todos os requisitos legais, o analista do processo apresentará 

resposta ao requerimento como deferido. 
  § 1º Havendo a necessidade de possíveis adequações, estas serão exigidas ao 
requerente, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para atendimento, posteriormente 
sendo arquivado o procedimento em caso de não atendimento. 

§ 2º Não sendo possível a correção do procedimento por vício insanável, o analista do 
processo apresentará resposta ao requerimento como indeferido. 
 

Subseção IV 
Da Emissão do Alvará de Condomínio de Lotes 

 
Art. 95. Após a aprovação dos projetos, o interessado deverá protocolar requerimento, 

de forma digital, solicitando o alvará de condomínio de lotes. 
 

Art. 96. Para a expedição do alvará de condomínio de lotes deverão ser apresentadas 
03 (três) vias de forma física dos projetos e memoriais aprovados, das quais uma via será 
arquivada pelo Município e duas serão devolvidas ao requerente, todas carimbadas e 
assinadas pelo analista responsável, além da seguinte documentação: 

I - certidão de matrícula atualizada do imóvel; 
II - anotação ou registro de responsabilidade técnica de projeto e execução; 
III - Licença Ambiental de Implantação – LAI, ou Certidão de Conformidade Ambiental, 

conforme o caso; 
IV - projeto da rede de abastecimento de água potável aprovado pela concessionária 

(CASAN), juntamente ao respectivo parecer de aprovação do projeto; 
V - projeto de rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública aprovado 

pela concessionária distribuidora de energia elétrica (CELESC), juntamente ao respectivo 
parecer de aprovação do projeto; 

VI - cronograma de execução das obras; 
VII - declaração de viabilidade aprovada da concessionária de energia elétrica; 
VIII - declaração de viabilidade aprovada da concessionária de abastecimento de água. 
§ 1º A validade do alvará será de 2 (dois) anos, prorrogável por igual período, mediante 

requerimento fundamentado e laudo do responsável técnico demonstrando a necessidade da 
prorrogação, ficando sujeita à aprovação do Município.  

§ 2º Não poderá ser liberado o alvará de condomínio de lotes para pessoa que possua 
processo de parcelamento irregular no Município, antes da regularização deste. 
 

Subseção V 
Da Emissão da Certidão de Aprovação 

 
Art. 97. Concluídas as obras, o requerente poderá solicitar a aprovação da 

infraestrutura instalada por meio de protocolo de requerimento ao Município. 
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§ 1º Recebido o requerimento, o analista responsável fará as vistorias necessárias para 
a constatação do cumprimento de todos os requisitos legais. 

§ 2º Estando as obras concluídas e de acordo com os projetos aprovados, o analista 
deferirá o pedido, emitindo então a certidão de aprovação do condomínio de lotes. 

§ 3º Estando as obras em desacordo com os projetos aprovados, o analista indeferirá 
o pedido, emitindo parecer expondo as adequações e as exigências que se fizerem necessárias 
para a aprovação. 
 

Art. 98. Para a emissão da certidão de aprovação pelo Município, deverão ser 
cumpridos os seguintes requisitos: 

I - todas as obras de implantação da infraestrutura deverão estar concluídas e 
executadas conforme os projetos aprovados; 

II - todos os lotes deverão estar demarcados com marcos; 
III - vias de circulação e passeios deverão estar conforme as normas de acessibilidade; 
IV - apresentação de declaração ou relatório da vistoria final emitido pela 

concessionária de fornecimento de água (CASAN) aprovando a rede instalada; 
V - apresentação de declaração ou relatório da inspeção e recebimento emitido pela 

concessionária de fornecimento de energia elétrica aprovando a rede instalada; 
VI - apresentação da Licença Ambiental de Operação - LAO. 
Parágrafo único. A certidão de aprovação deverá ser acompanhada por relatório de 

vistoria elaborado pelo analista responsável com auxílio do corpo técnico do Órgão de 
Planejamento municipal, devendo constar o relato detalhado do cumprimento de todas as 
exigências legais para a aprovação do empreendimento. 
 

Art. 99. De posse da certidão de aprovação, o requerente poderá encaminhar o 
registro imobiliário do condomínio nos termos da legislação em vigor. 

 
 

SEÇÃO IV 
Do Condomínio de Casas 

 
Art. 100. Nos condomínios horizontais integrados à edificação, ou condomínios de 

casas, as unidades individualizadas serão construídas pelo empreendedor, sendo integrantes 
de um todo que se fraciona em áreas comuns ou exclusivas, todas privadas, admitidas as 
aberturas de vias de domínio privado e vedada a de logradouros públicos internamente ao 
seu perímetro. 

§ 1º As edificações devem seguir as regras estabelecidas pelo Código de Obras e 
Edificações do Município de Taió, com as exceções estabelecidas na presente Lei. 

§ 2º Nesta modalidade será emitido um alvará de construção para cada unidade 
autônoma, inclusive para as edificações das áreas comuns, e outro alvará para a infraestrutura 
do condomínio, este regulado pelas regras estabelecidas na presente Lei. 
 

Art. 101. É isenta das regras desta Seção a construção de até 02 (duas) casas sobre o 
mesmo lote. 
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§ 1º Quando a segunda casa for interna ao lote, deve ser mantido um acesso com, no 
mínimo, 3,5 (três vírgula cinco) metros de largura para a mesma. 

§ 2º É vedada a isenção de que trata o caput para empreendimentos em lotes 
contíguos e de mesmo proprietário. 

Art. 102. Os condomínios de casas serão constituídos mediante incorporação ou 
instituição de condomínio urbanístico, de acordo com o previsto no art. 8º da Lei Federal           
nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, e com base no art. 3º do Decreto-lei nº 271, de 28 de 
fevereiro de 1967, ou as leis que a sucederem. 
 

Art. 103. São consideradas áreas e edificações de propriedade comum dos condôminos 
as vias de acesso aos lotes e as demais áreas de uso comum, as áreas de lazer e recreação, os 
muros e cercas externas, as guaritas, as obras implantadas e outras que forem de uso comum 
dos condôminos, constantes na convenção de condomínio e especificadas em planta e 
memorial descritivo. 
 

Art. 104. Cabe aos condôminos a manutenção do sistema viário, das áreas destinadas 
a uso comum e da infraestrutura complementar interna dos condomínios urbanísticos, a partir 
do registro da instituição do condomínio no Ofício de Registro de Imóveis, responsabilizando-
se o empreendedor pelos custos relativos às unidades autônomas ainda não alienadas. 
 

Art. 105. É vedado ao Município estender qualquer serviço público ao interior do 
condomínio de casas, cuja responsabilidade é exclusiva dos condôminos, salvo contrato 
firmado entre as partes. 
 

Art. 106. O processo para implantação de condomínio de casas estará sujeito aos 
seguintes procedimentos administrativos: 

I - consulta de viabilidade; 
II - análise dos projetos; 
III - emissão de alvará do condomínio e alvará de construção das casas; 
IV - emissão da certidão de aprovação do condomínio; 
V - registro imobiliário. 

 
Subseção I 

Dos requisitos 
 

Art. 107. Devem ser implantadas, no mínimo, as seguintes obras de urbanização 
interna nos condomínios de casas: 

I - colocação de meio-fio, pavimentação dos passeios e das vias internas; 
II - instalação de rede de abastecimento de água interna; 
III - instalação de redes de distribuição de energia elétrica e iluminação; 
IV - instalação de rede de drenagem pluvial; 
V – solução para o esgotamento sanitário. 
VI - áreas verdes cercadas, quando for o caso; 
VII - muros em todo o perímetro do condomínio; 
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VIII - guarita, depósito de lixo, local de recebimento de correspondências e local para 
os medidores das concessionárias junto ao acesso principal do condomínio, no limite com o 
sistema viário;  

IX - áreas de lazer e edificação para recreação; 
§ 1º As vias de circulação deverão ser pavimentadas, pista e passeio, podendo ser do 

tipo rígido, lajotas de concreto intertravadas ou pavimento asfáltico, sendo vedado somente 
os revestimentos primários com cascalhos. 

§ 2º Para os condomínios acima de 20 (vinte) casas, de forma a favorecer a entrada e 
saída de veículos, o portão de entrada deve estar posicionado internamente ao condomínio, 
recuado 5,00 m (cinco metros) do alinhamento predial. 

§ 3º Desde que emitidos os respectivos alvarás de construção, as obras das edificações 
autônomas poderão ocorrer simultaneamente às obras de infraestrutura do condomínio. 

§ 4º Não serão emitidos habite-se das edificações das unidades autônomas antes da 
emissão da certidão de aprovação do condomínio. 
 

Art. 108. Nos condomínios de casas, a fração ideal privativa das unidades autônomas 
deverá ter área mínima de 120 m² (cento e vinte metros quadrados). 

§ 1º A testada mínima de cada unidade deve ser de 6,0 m (seis metros). 
§ 2º A profundidade mínima de cada lote deve ser de 20,0 m (vinte metros). 

 
Art. 109. As vias de circulação interna nos condomínios de casas devem ter largura 

mínima: 
I - de 7,50 m (sete metros e cinquenta centímetros) quando existirem lotes em apenas 

um lado da via, sendo 3,50 (três metros e cinquenta centímetros) para pista de rolamento, 
2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) para estacionamento e 1,50 m (um metro e 
cinquenta centímetros) para o passeio; 

II - de 11,50 m (onze metros e cinquenta centímetros) quando existirem lotes nos dois 
lados da via, sendo 3,50 (três metros e cinquenta centímetros) para pista de rolamento, 2,50 
m (dois metros e cinquenta centímetros) para estacionamento em cada lado e 1,50 m (um 
metro e cinquenta centímetros) para o passeio em cada lado. 

§ 1º As vias de circulação interna sem saída deverão prever bolsões de retorno com 
diâmetro mínimo igual a duas vezes a largura da pista de rolamento, ou com outra geometria 
com funcionalidade equivalente. 

§ 2º Excepcionalmente, as vagas de estacionamento junto à via podem ser dispensadas 
quando estas estiverem previstas, em quantidade equivalente, em outro local dentro do 
condomínio. 
 

Art. 110. Edificações agrupadas horizontalmente, térreas ou assobradadas, na forma 
de casas geminadas, em um mesmo lote, dispostas de frente para o logradouro ou internas 
ao lote, devem ser aprovadas como condomínio de casas nos termos desta Lei. 

 
Art. 111. Somente será admitido o desmembramento de unidades residenciais 

horizontais na forma de condomínio e de casas geminadas, com testada para a via pública, 
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desde que o lote resultante seja igual ou maior que o lote padrão estabelecido para a zona 
em que se situar, e a edificação atender as demais disposições urbanísticas previstas em Lei. 

 
Art. 112. Aplica-se, no que couber, ao condomínio de casas todas as regras previstas 

na Seção III do Capítulo II desta Lei, que trata do condomínio de lotes. 
 

SEÇÃO VI 
Do Desdobro 

 
Art. 113. O desdobro, nos termos desta Lei, é o fracionamento de lotes existentes em 

logradouros públicos integralmente urbanizados, sem a necessidade de qualquer 
melhoramento, desde que atenda ao tamanho de lote mínimo previsto no Plano Diretor 
Participativo, com qualquer das finalidades: 

I - organização fundiária; 
II - retificação de divisas de lotes; 
III - anexação de parcela a lote vizinho; 
IV - individualização de moradias existentes sobre um mesmo lote; 
V - individualização de frações ideais averbadas na matrícula; 
VI - resolver questões familiares, como herança ou divórcio. 

 
Art. 114. É vedado o desdobro: 
I - em áreas rurais; 
II - em áreas urbanas não consolidadas; 
III - quando exigir melhoramento da infraestrutura básica no local; 
IV - quando o fracionamento resultar em mais de 03 (três) parcelas; 
V - quando houver finalidade de oferta de novos lotes ao perímetro urbano; 
VI - quando promover aumento da demanda por serviços públicos no local; 
VII - quando impactar o planejamento urbano e ordenamento territorial. 

 
Art. 115. Para análise do procedimento de desdobro, deverá ser apresentado 

requerimento pelo interessado acompanhado dos seguintes documentos de forma digital: 
I - certidão da matrícula atualizada do imóvel; 
II - projeto de desdobro; 
III - memorial descritivo; 
IV - anotação ou registro de responsabilidade técnica do profissional responsável. 
§ 1º Caso não se admita o desdobro requerido, o analista indeferirá o pedido e 

apontará, se existir, outra modalidade de parcelamento de solo cabível ao caso. 
§ 2º Para a aprovação e emissão da certidão de desdobro, deverão ser apresentadas 

03 (três) vias físicas dos projetos e memoriais assinados pelo responsável técnico e pelo 
proprietário do imóvel, sendo carimbadas e assinadas pelo analista responsável, e devolvidas 
duas vias ao proprietário e uma arquivada pelo Município. 
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Art. 116. Para o desdobro, no qual o segundo ou terceiro lote não manter frente para 
a via pública, poderá ser admitido acesso particular com largura mínima de 5,00 (quatro) 
metros de largura. 
 

CAPÍTULO III 
DA FISCALIZAÇÃO 

 
Art. 120. O Município poderá em qualquer momento realizar a fiscalização das 

exigências previstas nesta Lei, com a finalidade de conferência do cumprimento das normas 
legais, devendo ser liberado o acesso dos agentes do Município ao local a ser fiscalizado. 

§1º Constatada qualquer irregularidade, serão adotadas as medidas previstas neste 
capítulo. 

§ 2º O Município não intervirá nas relações entre particulares, exceto nos casos de 
interesse público, social, ambiental ou de segurança pública previstos na legislação em vigor, 
observando-se as competências legais para o caso concreto. 

 
Art. 121. Para fins de fiscalização, presumem-se regulares quaisquer obras realizadas 

pelo Município e por pessoa física ou jurídica por ele contratadas, ficando a fiscalização nestes 
casos a cargo do responsável técnico determinado para a função. 

Parágrafo único. Poderão ser flexibilizados parâmetros e índices estabelecidos em leis 
municipais, até o limite do estabelecido em leis estaduais e federais, após análise e aprovação 
do Município, nos casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto 
ambiental fixados em Lei. 
 

Art. 122. O Município não expedirá nenhum tipo de alvará, autorização, certidão ou 
outro documento, para terrenos resultantes de loteamentos ou desmembramentos 
irregulares ou clandestinos, ou cujas obras não tenham sido vistoriadas e aprovadas, com 
exceção de documentos necessários ao andamento de processos regulares ou a projetos de 
Reurb em desenvolvimento. 
 

SEÇÃO I 
Das Infrações e Sanções 

 
Art. 123. As sanções empregadas, no caso do cometimento de infração prevista nesta 

Lei, poderão ser aplicadas cumulativamente e obrigam o infrator à reparação de qualquer 
dano causado pela prática de ato do qual é autor, responsável ou ao qual deu causa. 

Parágrafo único. Considera-se infrator toda pessoa física ou jurídica, autora, 
responsável ou que dê causa à situação, ato ou fato conceituado como infração por esta Lei 
ou contrário às disposições nela previstas. 
 

Subseção I 
Da Notificação 
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Art. 124. A notificação prévia poderá ser aplicada pelo Município, com prazo de 
máximo de 30 (trinta) dias para regularização, prorrogável a pedido justificado do interessado 
nos seguintes casos: 

I - inobservância do projeto aprovado; 
II - descumprimento do cronograma de realização das obras aprovado; 
III - não retirada de reflorestamento ou árvore de espécies exóticas quando a exigência 

estiver prevista em Lei e tenha sido solicitada pelo Município, após constatação de sua 
necessidade nos casos de utilidade pública, de interesse social ou de segurança pública; 

IV – incerteza da autoria ou da materialidade da infração ou para elucidação de outras 
informações relevantes à fiscalização; 

V - inobservância de outro dispositivo expresso nesta Lei, na legislação estadual ou 
federal sobre a matéria que não estiver especificado no rol de infrações. 

Parágrafo único. Em caso de descumprimento do prazo estabelecido no caput deste 
artigo, será emitido Auto de Infração correspondente à infração identificada podendo a 
irregularidade ser sanada até o prazo de vencimento do alvará, quando houver, ou ficando 
embargadas as obras até a regularização. 

 
Subseção II 

Do Embargo 
 

Art. 125. Qualquer obra em andamento, relativa às situações reguladas por esta Lei, 
terá embargo imediato, nos seguintes casos: 

I - execução de qualquer tipo de obra de parcelamento de solo ou implementação de 
infraestrutura urbana sem licença do Município, com a licença vencida ou cassada; 

II - situação de risco iminente causada por obras relativas às circunstâncias reguladas 
por esta Lei; 

III - executar obra sem responsável técnico legalmente habilitado, quando 
indispensável. 

§ 1º No auto de embargo, constará que as obras deverão ser paralisadas 
imediatamente, permanecendo assim até que a irregularidade apontada seja sanada.  

§ 2º O Município notificará o embargado, especificará as causas da medida, as 
exigências e prazos que devem ser observados para sanar a irregularidade, abrindo-se prazo 
de 20 (vinte) dias para impugnação. 

§ 3º Nos casos em que o auto de infração não for aplicado simultaneamente, e 
decorrido o prazo para regularização sem manifestação, aplicar-se-á o auto de infração 
correspondente à irregularidade que deu causa ao embargo. 

§ 4º Verificado o desrespeito ao embargo, o Município poderá requisitar o auxílio 
policial para sua manutenção, aplicando-se o auto de infração correspondente, além de outras 
sanções legais cabíveis. 

§ 5º O levantamento do embargo será concedido pelo Município, depois de verificado 
a regularização da situação que deu causa à medida, ou ocorrerá de forma automática no caso 
da emissão de licença regularizando a situação. 
 

Subseção III 
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Da Interdição 
 

Art. 126. As obras, edificações, ou qualquer de suas dependências, relativas a 
circunstâncias reguladas por esta Lei, poderão ser interditadas a qualquer tempo pelo 
Município, com impedimento de sua ocupação, provisória ou definitivamente, nos seguintes 
casos: 

I - oferecer iminente ameaça à segurança, salubridade, estabilidade das suas 
instalações ou estruturas, construções próximas, público em geral ou trabalhadores da obra; 

II - estar embasada em laudo de responsável técnico habilitado, servidor do Município 
ou particular. 

Parágrafo único. Em caso de laudo emitido por técnico particular, a interdição deverá 
ser ratificada por técnico habilitado que seja servidor efetivo do Município. 
 

Art. 127. Ao ser interditado, o entorno do local será isolado, dando-se ciência imediata 
ao proprietário ou responsável pelas obras identificado no ato. 

Parágrafo único. Uma das vias do auto de interdição deverá ser entregue ao 
proprietário do imóvel, obra ou construção interditada ou ao seu representante legal, ou 
afixado no local, se esses não forem encontrados. 
 

Art. 128. O auto de interdição especificará as causas da medida e as exigências que 
devem ser adotadas para que seja sanado o problema. 
 

Subseção IV 
Do Auto de Infração 

 
Art. 129. O auto de infração será aplicado nos casos de cometimento das infrações 

previstas nesta Lei. 
§ 1º Os infratores terão o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa prévia.  
§ 2º Findo o prazo do parágrafo anterior, caso o autuado não apresente defesa, o 

responsável pela a aplicação do auto solicitará a emissão do Documento de Arrecadação 
Municipal - DAM, correspondente ao valor da multa, para que este seja pago pelo infrator no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

§ 3º O pagamento da multa não isenta o infrator da responsabilidade de regularizar a 
situação que deu causa a aplicação do Auto nos termos da legislação vigente. 
 

Art. 130. Vencido o prazo previsto no auto de infração e também do alvará, sem 
regularização da situação, será informado o Secretário de Planejamento para as providências 
legais cabíveis. 
 

Art. 131. O cometimento de infrações previstas também no capítulo das disposições 
penais da lei de parcelamento de solo federal deverá ser informado ao Ministério Público de 
Santa Catarina. 
 

Subseção V 



35/39 

Da Defesa 
 

Art. 132. As defesas de autos de infração e impugnações a outros atos deverão ser 
realizadas por escrito, direcionadas ao agente que emitiu o ato, e protocoladas por meio 
eletrônico, ou no setor de protocolo do Município, dentro dos prazos estabelecidos. 

Parágrafo único. É indispensável que na defesa conste endereço de domicílio 
eletrônico para as intimações oficiais referentes ao processo administrativo, e, em caso de 
não fornecimento desta informação, a mesma deverá ser solicitada e cadastrada pelo servidor 
que protocolar o recurso. 
 

Art. 133. Recebida a defesa ou impugnação, o agente fiscal terá o prazo de até 10 (dez) 
dias para reconsiderar o ato objeto de contestação, podendo este prazo ser prorrogado por 
ato motivado. 

§ 1º Não sendo reconsiderado o ato, o agente fiscal encaminhará o processo 
administrativo ao Secretário de Planejamento para julgamento da defesa no prazo de 30 
(trinta) dias. 

§ 2º O Secretário de Planejamento poderá solicitar a apresentação de contrarrazões 
ou qualquer outro tipo de esclarecimento necessário à elucidação do caso ao agente que 
praticou o ato. 
 

Art. 134. Julgado procedente a defesa, o processo administrativo deverá ser arquivado. 
§ 1º Julgado improcedente o recurso, far-se-á a intimação do recorrente por meio 

eletrônico ou qualquer outro meio legal, abrindo-se prazo de 10 (dez) dias para apresentação 
de recurso ao Chefe do Poder Executivo. 

§ 2º Em caso de decorrência do prazo sem novo recurso, será encaminhado o processo 
para a emissão do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, no valor correspondente ao 
total da multa aplicada, ou o eventual valor reformado em decisão administrativa, enviando-
o ao autuado por meio eletrônico ou qualquer outro meio legal.  
 

Art. 135. Em caso de recuso ao Chefe do Poder Executivo, o mesmo deverá ser julgado 
no prazo de até 60 (sessenta) dias. 

§ 1º Julgado procedente o recurso, o processo administrativo deverá ser arquivado. 
§ 2º Julgado improcedente o recurso, será encaminhado o processo para a emissão do 

Documento de Arrecadação Municipal – DAM, no valor correspondente ao total da multa 
aplicada ou o eventual valor reformado em decisão administrativa, enviando-o ao autuado 
por meio eletrônico ou qualquer outro meio legal.  
 

Subseção VI 
Das Multas 

 
Art. 136. Consideram-se infrações específicas às disposições desta Lei, com aplicação 

da sanção de multa no valor correspondente a: 
I – 10 UFM: 
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a) descumprir o prazo estipulado na notificação, para a retirada de árvore de espécie 
exótica, na forma do inciso III do artigo 124 desta Lei, quando se tratarem de até 20 (vinte) 
árvores; 

b) pela falta de instalação de placas de identificação, ou pela não observância das 
informações mínimas necessárias, quando exigido por Lei. 

II – 20 UFM: 
a) descumprir o prazo estipulado na notificação, para a retirada de árvore de 

espécie exótica, na forma do inciso III do artigo 124 desta Lei, quando se tratarem de 21 (vinte 
e uma) a 50 (cinquenta) árvores; 

b) anunciar por qualquer meio a venda de lotes em parcelamento não aprovado 
pelo Município ou não registrado. 

c) vender, prometer vender, reservar parcela ou utilizar quaisquer outros 
instrumentos documentais que manifestem a intenção de vender parcela em parcelamento 
não registrado no Cartório de Registro de Imóveis ou não aprovado e não licenciado pelo 
Município, quando se tratar de apenas um lote. 

d) fazer ou veicular em proposta, contrato, prospecto ou comunicação ao público 
ou a interessados, afirmação falsa sobre a legalidade de loteamento ou desmembramento 
para fins urbanos, ou ocultar fato a ele relativo, quando se tratar de apenas um lote; 

e) Paralisar totalmente as obras sem prévia comunicação ao Município. 
III – 30 UFM: 
a) realizar qualquer tipo de obras em inobservância aos projetos aprovados; 
b) descumprir o cronograma aprovado pelo Município; 
c) causar dano ao patrimônio público ou privado, decorrente da execução de obras ou 

serviços de implantação do projeto de parcelamento do solo; 
d) executar obras, serviços de terraplenagem, infraestrutura de distribuição de energia 

elétrica, tubulação ou qualquer tipo de infraestrutura urbana para fins de parcelamento de 
solo sem autorização do Município. 

e) deixar os responsáveis técnicos de acompanhar a execução das obras, em 
parcelamentos de solo aprovados pelo Município, gerando desconformidade das obras 
executadas com os projetos. 

IV – 50 UFM: 
a) dar início a abertura de via ou logradouro públicos sem possuir licença do Município; 
b) dar início à execução de qualquer forma de parcelamento do solo sem possuir 

licença do Município; 
c) dar início à execução de qualquer forma de parcelamento do solo em desacordo 

com o disposto na legislação municipal, estadual ou federal; 
d) vender, prometer vender, reservar parcela ou utilizar quaisquer outros 

instrumentos documentais que manifestem a intenção de vender parcela em parcelamento 
não registrado no Cartório de Registro de Imóveis ou não aprovado e não licenciado pelo 
Município; 

e) fazer ou veicular em proposta, contrato, prospecto ou comunicação ao público ou a 
interessados, afirmação falsa sobre a legalidade de loteamento ou desmembramento para 
fins urbanos, ou ocultar fato a ele relativo; 
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f) descumprir o prazo estipulado na notificação, para a retirada de árvore de espécie 
exótica, na forma do inciso III do artigo 124 desta Lei, quando se tratarem de mais de 50 
(cinquenta) árvores. 

g) pelo falseamento de medidas, cotas e demais indicações do projeto;                          
h) requerer certidão, declaração ou qualquer outro documento fornecido pelo 

Município relacionado a terreno objeto de parcelamento irregular de solo, ocultando esse fato 
dos agentes municipais. 

i) dificultar ou impedir a fiscalização. 
V – 100 UFM: 
a) descumprir as exigências constantes no Auto de Embargo ou no Auto de Interdição 

aplicados pelo Município. 
§ 1º Em caso de infração a qualquer outro dispositivo desta Lei, será aplicada multa no 

valor correspondente de 05 (cinco) UFM a 100 (cem) UFM, conforme a gravidade da infração. 
§ 2º Não atendidas as exigências, após aplicado o auto de infração e esgotado o prazo 

para regularização, poderá ser aplicada a sanção de multa diária, com valores a serem 
definidos pelo agente fiscalizador, observando-se os critérios do parágrafo anterior e até o 
limite de 1000 (mil) UFM. 

§ 3º Poderão responder pelas infrações previstas nesta Lei Complementar a 
empreiteira, o construtor, a empresa de terraplanagem, o piloto da máquina, o responsável 
técnico pela execução da obra, o autor do projeto, o empreendedor, o proprietário ou 
responsável pelo terreno, conforme o caso concreto. 

 
Art. 137. Em caso de reincidência na prática das infrações previstas na presente Lei, 

dentro do prazo de 5 (cinco) anos, os valores das multas serão aplicados em dobro. 
Parágrafo único. As multas não pagas nos prazos estarão sujeitas as multas, juros e 

correções monetárias previstas no Código Tributário Municipal para os tributos municipais e 
serão inscritas em dívida ativa. 

 
Art. 138. As multas serão aplicadas em Unidade Fiscal Municipal – UFM, corrigida 

anualmente por ato do Chefe do Poder Executivo, e convertidas no valor correspondente em 
moeda nacional, para a emissão do Documento de Arrecadação Municipal – DAM em nome 
do autuado. 

§ 1º Os valores das multas aplicadas poderão ser parcelados, através de requerimento 
do interessado antes do vencimento da multa, em até 12 (doze) vezes, com adição de juros 
de 1% (um por cento) ao mês mais encargos, com valor mínimo de parcela de 02 (duas) UFM. 

§ 2º Em caso de julgamento improcedente ou parcialmente procedente da defesa ou 
recurso, o valor de juros de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor das multas aplicadas ou 
reformadas será calculado a partir da data de aplicação do auto de infração. 

§ 3º - O não pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas, ou 
verificando-se parcelas em aberto, após o vencimento da última parcela, implicará no 
cancelamento automático do parcelamento, independentemente de prévio aviso ou 
notificação, promovendo-se, de imediato, a inscrição do saldo devedor na dívida ativa, para 
cobrança executiva. 
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§ 4º Em caso de não apresentação de defesa prévia e pagamento à vista do valor 
integral das multas aplicadas no auto de infração, antes do vencimento dessas, será concedido 
desconto de 20% ao Autuado, mediante requerimento ao Departamento de Tributação. 

§ 5º Dentro do prazo de defesa prévia, poderá ser oferecida pelo Município, ou 
requerida pelo Autuado, audiência de conciliação para a assinatura de Termo de Compromisso 
Urbanístico e regularização da situação, possibilitando assim a suspensão de cobrança de até 
80% do valor das multas aplicadas, e conversão do valor suspenso em desconto em caso de 
cumprimento integral do acordado. 

§ 6º O percentual do valor de suspensão das multas será calculado levando-se em 
consideração o número de infrações cometidas, a gravidade das infrações, o grau de instrução 
do autuado e o nível de colaboração com o Poder Público para a resolução do caso. 

§ 7º Constará no Termo de Compromisso Urbanístico que, em caso de 
descumprimento de qualquer cláusula, o valor das multas aplicadas será cobrado em sua 
integralidade, sendo aplicada outra multa por descumprimento do acordo no valor de 50% 
sobre o valor total das multas aplicadas inicialmente. 

§ 8º O trânsito em julgado administrativo se dará de forma automática, após 
decorridos os prazos para defesa prévia, para recurso sem a apresentação desse, ou 
decorridos 10 (dez) dias após a decisão administrativa do Chefe do Executivo. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 139. Os requerimentos para análise dos projetos, protocolados anteriormente à 

publicação desta Lei, ficam sujeitos às regras anteriores a sua entrada em vigor, podendo ser 
aplicadas as novas regras no que for mais benéfico ao requerente. 

 
Art. 140. As taxas referentes às atividades de poder de polícia e serviços específicos 

correspondentes à aplicação da presente Lei são as instituídas pela Lei Complementar                 
nº 258, de 16 de dezembro de 2021, seus anexos, ou outra que vier a substituí-la. 
 

Art. 141. Parte dos recursos arrecadados com a aplicação da presente Lei será revertida 
para a realização pelo Município de campanhas educativas para a prevenção do parcelamento 
irregular de solo e informação dos cidadãos sobre os riscos de perdas financeiras e da 
responsabilidade criminal decorrentes de tal prática. 
 

Art. 142. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial as Leis: 
I - Lei Ordinária nº 1.178, de 14 de outubro de 1983. 
II - Lei Ordinária nº 1.250, de 28 de março de 1985. 
III -  Lei Ordinária nº 1.276, de 2 de julho de 1985. 
IV - Lei Ordinária nº 1.769, de 11 de dezembro de 1990. 
V - Lei Complementar nº 192, de 11 de maio de 2017. 

 
Art. 143. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
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Taió, XX de fevereiro de 2023. 
 
 
 
 

HORST ALEXANDRE PURNHAGEN 
Prefeito do Município de Taió 


