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ça para a ocupação urbana;
 III - a aceitação dos instrumentos técnicos é condicionada à realização de vistoria a ser 
procedida pelo Município.
 Art. 10 - O uso, o aproveitamento, as áreas e as dimensões mínimas e máximas dos lotes 
são regulados pela Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano, cujas normas deverão ser observadas em 
todo parcelamento e remembramento do solo
 Art. 11 - Somente poderão ser parceladas as áreas com acesso direto à via pública e com 
boas condições de acessibilidade.
	 Art.	12	-	Somente	poderá	efetuar	o	parcelamento	ou	unificação	o	proprietário	da	área	com	
o respectivo título de propriedade do imóvel.
 Parágrafo único - Se os documentos apresentados demonstrarem que há proprietários 
diferentes e/ou em parte ideal deve-se primeiramente individualizar a área a ser parcelada ou, via 
Cartório de Registro de Imóveis, tornar a área comum a todos os proprietários.

CAPÍTULO II
DOS REQUISITOS TÉCNICOS E URBANÍSTICOS

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 Art. 13 - Os loteamentos, além das exigências da legislação federal e estadual, deverão 
atender ao disposto neste Capítulo quanto aos requisitos técnicos e urbanísticos necessários à sua 
aprovação.
 Parágrafo único - O desmembramento, o condomínio horizontal e o remembramento 
atenderão, no que couber, às exigências contidas no presente Capítulo.
 SEÇÃO II
 DAS ÁREAS DE USO PÚBLICO
 Art. 14 - Da gleba a ser parcelada deverá destinar-se 35% (trinta e cinco por cento) de sua 
área total aos seguintes usos na proporcionalidade indicada a seguir:
 I - 5% (cinco por cento) da área da gleba para equipamentos comunitários;
 II - 10% (dez por cento) da área da gleba para áreas verdes;
 III - 20% (vinte por cento) da área da gleba para o sistema viário.
 § 1º - Não serão consideradas como áreas verdes as áreas dos canteiros centrais de vias, 
rótulas viárias e similares ou as áreas localizadas entre as calçadas e o alinhamento dos lotes.
	 §	2º	-	A	equipe	técnica	do	Município	definirá	a	localização	das	áreas	mencionadas	nos	
incisos I e II deste artigo na ocasião do pedido de diretrizes.
 § 3º - Com autorização do órgão competente, o loteador poderá utilizar maior percentual 
de área para resolução do sistema de circulação interno ao loteamento, desde que sem prejuízo às 
porcentagens das áreas de uso público mencionadas nos incisos I e II deste artigo.
 § 4º - Caso o loteador resolva o sistema de circulação interno ao loteamento em menor 
percentagem que prevista nesta Lei, a percentagem excedente deverá ser somada ao percentual de 
áreas verdes.
 § 5º - As áreas destinadas à implantação dos equipamentos públicos ou comunitários 
deverão ser iguais ou maiores que o lote mínimo permitido para a zona em que estiver inserido o lote-
amento.
 § 6º - Caso haja interesse do Município, é permitido realizar permuta da área em questão, 
mediante caução de 5% (cinco por cento) da área loteável da gleba para restaurar a malha asfáltica 
municipal,	maquinários	e/ou	construção	de	equipamentos	comunitários	a	ser	edificado	pelo	loteador,	
mediante avaliação por comissão designada pelo chefe do executivo municipal.
 Art. 15 - Para loteamentos de chácaras de recreio, permitidos na Zona de Urbanização 
Específica	(ZUE),	deverá	ser	destinada:
 I - 25% (vinte e cinco por cento) da área total da gleba para o sistema viário (arruamento 
e calçadas) e áreas verdes;
 II - 5% (cinco por cento) da área loteável da gleba convertida em lotes doados ao Muni-
cípio, sendo que caso o percentual descrito não resultar em um número inteiro de lotes, o valor deverá 
ser arredondado para cima até abarcar um lote inteiro.
	 Art.	16	-	O	Município	poderá	exigir	complementarmente	a	reserva	de	faixa	non	aedificandi	
destinada à implantação de equipamentos urbanos de abastecimento de água, serviços de esgoto, 
energia elétrica, coleta de águas pluviais, de telefonia e gás canalizado. 
 Art. 17 - As áreas de uso público destinadas a equipamentos e comunitários ou áreas 
verdes, não poderão ter sua função alterada pelo loteador ou pelo Poder Público municipal a partir da 
aprovação do parcelamento, salvo na ocorrência das hipóteses previstas na legislação federal.
	 Art.	18	-	Os	cursos	d’água	não	poderão	ser	modificados	ou	canalizados	sem	o	consenti-
mento do órgão competente do Poder Executivo Municipal e Estadual.

SEÇÃO III
DOS LOTES E QUADRAS

 Art. 19 - Os lotes terão, obrigatoriamente, testadas voltadas para uma via de circulação 
ou logradouro público.
 Parágrafo único - Obrigatoriamente os Lotes deverão após comercializados atender o 
disposto na Lei Municipal 1.147/2017
 Art. 20 - Os lotes terão, obrigatoriamente, testadas voltadas para uma via de circulação 
ou logradouro público.
 Art. 21 - O comprimento das quadras não poderá ser superior a 150m (cento e cinquenta 
metros),	exceto	na	Zona	de	Urbanização	Específica	 (ZUE)	onde	as	quadras	poderão	 ter	até	200m	
(duzentos metros) de comprimento.
 Parágrafo único - Não é permitida a criação de servidões para pedestres no meio das 
quadras.
 SEÇÃO IV
 DO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DOS LOTEAMENTOS
 Art. 22 - As dimensões do leito carroçável e calçadas das vias de circulação dos lotea-
mentos deverão respeitar as determinações estabelecidas na Lei Municipal do Sistema Viário.
	 Art.	23	-	As	novas	vias	deverão	articular-se	com	o	sistema	viário	oficial	adjacente,	seja	
existente ou projetado, dando, sempre que possível prosseguimento à malha viária já implantada, 
harmonizando-se	com	a	topografia	local.
 Art. 24 - As vias de circulação do loteamento poderão terminar nas divisas da gleba so-
mente quando seu prolongamento estiver previsto na Lei Municipal do Sistema Viário ou quando, a 
juízo do CONCIDADE, interessar ao desenvolvimento urbano do Município.
 Art. 25 - As declividades longitudinais máximas nas vias urbanas arteriais e coletoras 
serão de 6% (seis por cento) e nas vias locais de 10% (dez por cento).
 Art. 26 - A denominação das vias poderá ser estipulada pelo Município ou pelo loteador, 
devendo ser aprovada pelo órgão responsável pela aprovação de projetos e pela Câmara Legislativa.
	 Parágrafo	único	-	Definida	a	denominação	das	vias,	o	loteador	fica	obrigado	a	incluir	as	
placas	 de	 identificação	 de	 logradouros	 públicos,	 conforme	 definido	 por	 lei	municipal	 específica,	 na	
infraestrutura mínima exigida para o loteamento.

CAPÍTULO III
DO PROJETO DE PARCELAMENTO

SEÇÃO I
DAS DIRETRIZES URBANÍSTICAS

 Art. 27 - Antes da apresentação do projeto, o interessado deverá requerer ao Município 
a apresentação das diretrizes urbanísticas, devendo o requerimento ser assinado pelo proprietário da 
gleba	a	ser	parcelada,	ou	seu	representante	legal	e	por	profissional	habilitado,	instruído	com	os	seguin-
tes documentos:
 I - matrícula atualizada da propriedade emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis;
 III - certidão negativa da Fazenda Federal e Municipal, relativa ao imóvel;
	 IV	-	planta	topográfica,	na	escala	1:1.000	(um	para	mil)	em	1	(uma)	via	digital	e	2	(duas)	
vias	impressas	assinadas	pelo	proprietário	do	imóvel	e	pelo	profissional	responsável	pelos	serviços	de	
levantamento	topográfico,	contendo,	no	mínimo,	as	seguintes	informações:
 a) orientação do Norte verdadeiro;
	 b)	mês	e	ano	do	levantamento	topográfico;
 c) curvas de nível a cada 1m (um metro);
 d) divisas da gleba a ser parcelada devidamente cotadas e confrontações com indicação 
dos usos predominantes na mesma;
 e) localização dos cursos d’água, corpos d’água, nascentes, áreas sujeitas a inundação, 
bosques e árvores frondosas, pedreiras, redes de alta tensão, dutos, construções existentes e demais 
indicações	topográficas	que	interessem;
 f) indicação do arruamento contíguo a todo o perímetro da gleba, localização das vias de 
comunicação e indicação do arruamento já existente interno à gleba, se houver;
 g) localização das áreas livres e equipamentos urbanos e comunitários existentes no local 
ou nas adjacências, com as respectivas distâncias da área a ser parcelada;
 h) o tipo de uso predominante a que o parcelamento se destina.
 Parágrafo único - Toda e qualquer planta apresentada, deverá acompanhar o Registro 
de Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CAU, ou Atestado de Responsabilidade Técnica (ART), 
junto	ao	CREA,	referente	aos	desenhos	apresentados,	dentro	da	habilitação	profissional	 legalmente	
exigida.
 Art. 28 - Com base nas leis componentes do Plano Diretor, o Município expedirá as dire-
trizes urbanísticas contendo as exigências que deverão ser respeitadas pelo loteador em seu projeto 
definitivo,	em	conformidade	com	as	instituições	legais	federais,	estaduais	e	municipais	existentes,	bem	
como as diretrizes viárias interligando o loteamento à área ocupada mais próxima.
 § 1º - As diretrizes urbanísticas do parcelamento pretendido, a serem fornecidas pelo 
Município, compreendem:
 I - parâmetros urbanísticos para uso e ocupação do solo segundo o tipo de parcelamento 
e a zona em que se situar;
 II - localização e hierarquização das vias que deverão compor o sistema viário principal, 
de acordo com as funções que irão desempenhar;
 III - os traçados básicos:
 a) do sistema viário;
 b) dos espaços livres de uso público;
 c) das áreas reservadas para equipamentos urbanos e comunitários;
 d) das faixas sanitárias do terreno, necessárias ao escoamento das águas pluviais efai-
xas	non	aedificandi;
 e) da zona ou zonas de uso predominantes da área, com indicação dos usoscompatíveis.
 § 2º - As diretrizes expedidas pelo Município vigorarão pelo prazo máximo de 2 (dois) 
anos,	durante	o	qual	o	requerente	deverá	apresentar	o	projeto	definitivo,	prorrogável	por	igual	período,	
a critério do órgão competente do Município.

SEÇÃO II
DO PROJETO DEFINITIVO

 Art. 29 - O projeto, ao ser apresentado ao Município, deverá estar assinado pelo proprie-
tário	ou	por	seu	representante	legal,	com	o	devido	instrumento	de	mandato,	e	por	profissional	devida-
mente habilitado pelo CAU ou CREA.
 Parágrafo único - Para a sua aprovação, o projeto de loteamento deverá conter:
 I - memorial descritivo dos lotes;

 II - memorial descritivo das vias públicas;
 III - Levantamento Planialtimétrico georreferenciado no sistema de projeção UTM e datum 
SIRGAS 2000;
 IV - Título de propriedade do imóvel; 
 V - plantas na escala máxima de 1:1.000 (um para mil) em 1 (uma) via digital e 2 (duas) vias 
impressas que, além das exigências do §1º do art. 9º da Lei Federal nº 6.766/1979, conterão a localização 
definitiva	dos	espaços	livres	e	das	áreas	destinadas	para	equipamentos	urbanos	e	comunitários;
 VI - desenho da divisão das quadras com os respectivos lotes, apresentando a numera-
ção, dimensões e áreas;
 VII - indicação do norte verdadeiro;
 VIII - quadro geral indicando o número total de lotes e a distribuição das seguintes áreas:
 a) áreas vendáveis;
 b) áreas de vias;
 c) áreas destinadas aos equipamentos urbanos e comunitários;
 d) espaços livres de uso público;
 e) áreas verdes;
 f) área total do terreno.
	 IX	-	projeto	de	pavimentação,	meio-fio	e	sarjetas;
 X - projeto de rede de energia elétrica aprovada pela COPEL;
 XI - projeto de rede de água potável e coleta de esgoto aprovados pela SANEPAR;
 XII - projeto de galerias de águas pluviais com diâmetro adequado e emissário;
 XIII - projeto de arborização em todas as vias de acordo com legislação municipal;
 XIV - demarcação de quadras e lotes;
 XV - outros projetos ou indicações técnicas relativas às obras e serviços de infraestrutura 
exigidos aplicáveis conforme as características do parcelamento pretendido;
	 XVI	-	cronograma	físico	financeiro	da	execução	das	obras,	num	prazo	não	superior	a	2	
(dois) anos, podendo ser prorrogáveis por mais 2 (dois) anos.
	 XVII	-	relatório	ambiental	simplificado	(RAS),	da	gleba	a	ser	loteada;
 XVIII - licença prévia (LP) emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP);
 XIX - atendimento aos dispositivos contidos na Lei Municipal 1.147/2017.
 Art. 30 - A execução das obras do loteamento só será permitida após a emissão, por parte 
do órgão competente do Município, do alvará de aprovação do loteamento.

SEÇÃO III
DO DESMEMBRAMENTO E REMEMBRAMENTO

 Art. 31 - Para a aprovação do projeto de desmembramento ou remembramento, o interes-
sado apresentará ao Município um requerimento acompanhado da matrícula atualizada da propriedade 
e da planta do imóvel, contendo além das indicações do Capítulo II desta Lei que forem pertinentes e 
do art. 1º da Lei Federal nº 6.766/1979, os seguintes documentos:
 I - indicação precisa das divisas e da área do imóvel;
 II - planta em escala máxima de 1:500 (um para quinhentos) em 1 (uma) via impressa e 2 
(duas) vias digitais, com a situação anterior e a posterior ao desmembramento, devidamente assinadas 
pelo proprietário e responsável técnico;
 III - RRT perante o CAU ou ART perante o CREA;
	 IV	-	localização	das	edificações	existentes	na	área,	lotes	ou	partes	de	lotes	envolvidos	no	
processo;
 V - memorial descritivo.
 Art. 32 - Os lotes resultantes de remembramento ou desmembramento devem atender às 
dimensões	e	áreas	definidas	para	a	zona	em	que	se	situarem,	de	acordo	com	a	Lei	Municipal	de	Uso	
e Ocupação do Solo.
 § 2º - O desmembramento, no caso de vilas ou casas geminadas, será autorizado quando 
da análise e aprovação da engenharia municipal, sendo exigido para os lotes originados pelo processo 
de desmembramento área mínima de 125m² (Cento e vinte e cinco metros quadrados) e testada míni-
ma de 6m (seis metros), além do disposto no Código de Obras.
 I - Para os loteamentos aprovados após a publicação deste Plano Diretor, a área mínima 
exigida para lotes originados pelo processo de desmembramento será de 150m² (cento e cinquenta 
metros quadrados);
 II - Para os loteamentos aprovados após a publicação deste Plano Diretor, a testada 
mínima exigidas para lotes originados pelo processo de desmembramento será de 10m (dez metros);
	 §	2º	-	No	caso	de	existir	uma	ou	mais	edificações	na	área	a	ser	desmembrada	ou	remem-
brada, a aprovação do parcelamento pretendido é condicionada à prévia regularização registrária e 
tributária	dessas	edificações	junto	à	Municipalidade.
	 Art.	33	 -	Na	Zona	de	Urbanização	Específica	 (ZUE)	não	serão	admitidos	em	hipótese	
alguma os desmembramentos de lotes posteriores à aprovação do loteamento.
 Parágrafo único - A restrição urbanística da qual trata o caput deste artigo deverá constar 
no registro do loteamento e nas plantas e memoriais do parcelamento.

SEÇÃO IV
DOS ATOS DE APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE PARCELAMENTO E GARANTIAS

 Art. 34 - A aprovação de projetos de loteamento e desmembramento de terrenos pelo 
Município é condicionada ao exame e anuência do Estado e da União, quando exigido pela legislação 
federal, estadual ou municipal.
 Art. 35 - O Município terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 
do protocolo, para aprovar ou rejeitar o projeto de parcelamento, desde que apresentado com todos os 
elementos necessários e atendidas as diretrizes expedidas pelo órgão competente.
 Parágrafo único - O prazo de que trata esse artigo poderá sofrer prorrogação quando, 
a critério do órgão municipal responsável pela aprovação de projeto de parcelamento, for julgada ne-
cessária	consulta	a	órgão	dos	demais	níveis	de	Governo	ou	entidades	técnicas	a	fim	de	proceder	à	
sua	 aprovação	 definitiva.	 Fazendo-se	 necessária	 a	 justificativa	 por	 escrito	 da	 prorrogação	 junto	 ao	
proprietário da gleba a ser parcelada, informando o novo prazo para conclusão da aprovação
 Art. 36 - Aprovado o projeto de parcelamento, o Município expedirá o ato de aprovação e 
a autorização para execução das obras e serviços.
	 Parágrafo	único.	O	loteador	poderá	requerer	modificação	parcial	ou	total	do	projeto	apro-
vado, desde que sejam obedecidas as normas legais e regulamentares.
 Art. 37 - O loteador dará em garantia da execução das obras e serviços exigidos em lei 
municipal, um dos seguintes bens:
	 I	-	carta	de	fiança	com	previsão	de	correção	monetária;
 II - imóvel de sua propriedade;
 III - lote ou lotes da gleba a ser parcelada;
 § 1º - O bem colocado em garantia deve ter valor não inferior ao custo, conforme crono-
grama	físico	financeiro	aprovado	pelo	Município,	para	a	realização	das	obras	e	serviços	 legalmente	
exigidos, cabendo ao Executivo Municipal a decisão sobre a aceitação do bem indicado pelo loteador.
 § 2º - Os imóveis constantes dos incisos II e III deste artigo deverão ser outorgados para 
garantia hipotecária da execução das obras de infraestrutura, através de instrumento público e às 
expensas do loteador.
	 §	3º	-	O	Município	poderá	liberar	parte	do	valor	da	carta	de	fiança,	da	garantia	hipotecária	
proporcionalmente à execução dos serviços de infraestrutura, no mínimo em 50% (cinquenta por cento) 
executados, a requerimento do loteador e após as competências vistorias onde serão apresentados a 
Câmara	Municipal	para	aval	final	da	liberal.
 Art. 38 - Uma vez cumpridas as exigências contidas nos artigos anteriores, será assinado, entre 
o proprietário e o Poder Executivo Municipal, um Termo de Compromisso onde o proprietário se obriga a:
 I - transferir, mediante escritura pública de doação, sem qualquer ônus para o Município, a pro-
priedade das Áreas Públicas e a propriedade do conjunto de obras realizadas de arborização, pavimentação 
das vias, revestimento das calçadas, rede de abastecimento de água, rede de drenagem de águas pluviais, 
iluminação pública, rede de abastecimento de energia elétrica e rede de coleta de esgotos;
 II - não outorgar qualquer compromisso de venda de lotes, antes de concluídas as obras 
previstas no inciso II deste artigo e de cumpridas as demais obrigações impostas por esta Lei ou assu-
midas no Termo de Compromisso;
 III - executar, no prazo máximo de 2 (dois) anos, sem qualquer ônus para o Município e 
em acordo com o Cronograma Físico Financeiro, as obras conforme projetos aprovados.
 § 1º - Quando o período necessário à conclusão das obras e serviços de infraestrutura 
demandar tempo superior ao previsto na apresentação do projeto, será deferida a respectiva execução 
de acordo com o novo cronograma proposto pelo loteador.
 § 2º - O Caso as obras não sejam realizadas dentro do prazo previsto no cronograma, o 
Município poderá executá-la por sua conta, cobrando do loteador, por meio administrativo ou judicial, 
os custos acrescidos de 15% (quinze por cento) a título de administração, além das sanções civis 
cabíveis.
 Art. 39 - Antes da expedição do ato de aprovação do loteamento, o loteador deverá ser 
comunicado para que, num prazo de 15 (quinze) dias, o mesmo apresente ao Município a carta de 
fiança	ou	registro	dos	imóveis	hipotecados	solicitados,	em	conformidade	com	o	artigo	36	desta	Lei.
 Parágrafo único - Quando a garantia hipotecária mencionada neste artigo for dada em 
lotes ou outros imóveis, será apresentada apenas a escritura destes, para imediato registro.
 Art. 40 - Uma vez realizada a totalidade das obras e serviços de infraestrutura do par-
celamento, o Município, a requerimento do interessado e após as vistorias, apresentará a Câmara 
Municipal	para	aprovação	da	liberação	da	carta	de	fiança,	garantia	hipotecária	ou	áreas	caucionadas
	 Art.	41	 -	Liberará	a	carta	de	fiança,	garantia	hipotecária	ou	quantia	em	dinheiro	ou	as	
áreas caucionadas.
	 §	1º	-	Caso	tenha	havido	necessidade	de	modificações	na	execução	dos	projetos	comple-
mentares, o loteador deverá apresentar, junto ao laudo de vistoria, os respectivos projetos, desenhos e 
cálculos	retificadores	das	alterações.
 § 2º - A liberação das áreas caucionadas poderá ser proporcional ao conjunto de obras e 
serviços realizados e em funcionamento.
 Art. 42 - Não caberá, ao Município, qualquer responsabilidade quanto a eventuais diver-
gências referentes a erros de execução, dimensões de quadras ou lotes, quanto a direito de terceiros 
em relação à área parcelada, nem para quaisquer indenizações decorrentes de traçados que não 
obedeçam aos arruamentos de plantas limítrofes mais antigas ou as disposições legais aplicáveis.
 Art. 43 - Os responsáveis por parcelamentos não aprovados pelo Município, ainda que 
implantados ou em fase de implantação, deverão procurar o Município para regularizar os referidos 
parcelamentos, adaptando-os às exigências desta Lei.

CAPÍTULO IV
DAS EXIGÊNCIAS DA INFREESTRUTURA PARA PARCELAMENTO

 Art. 44 - São exigências de infraestrutura a todo parcelamento do solo urbano a ser exe-
cutado	no	Município,	exceto	na	área	delimitada	como	Zona	de	Urbanização	Específica,	as	seguintes	
obras e serviços:
	 I	-	todas	as	vias	do	loteamentocom	pavimentação,	colocação	de	meio-fio	eexecução	de	
sarjetas;
 II - demarcação de lotes, quadras e logradouros;
 III - contenção de encostas, quando necessário;
 IV - sistema de coleta de esgoto em todas as vias com derivações domiciliares, de acordo 
com	as	especificações	indicadas	pelo	órgão	competente;
 V - galeria de águas pluviais com diâmetro mínimo de 80cm (oitenta centímetros), bocas 
de	 lobo	com	grelha	e	poços	de	visitação	de	acordo	com	as	especificações	 técnicas	 indicadas	pelo	
órgão competente, inclusive com emissário até a rede principal ou até a sanga mais próxima;
 VI - instalação de tronco alimentador de rede de distribuição de água ou, quando neces-
sário, adoção de solução alternativa de abastecimento, tal como poço artesiano;
 VII - reserva de instalação de tronco alimentador de rede de distribuição de água ou exe-
cução de solução alternativa de abastecimento caso a área se situe fora da zona de pressão mínima, 
exigida pelo órgão competente;
 VIII - rede de abastecimento de água em todas as vias, com derivações domiciliares 
demarcadas;

	 XIX	-	rede	de	energia	elétrica,	de	acordo	com	as	especificações	
técnicas indicadas pelo órgão competente;
 X - iluminação pública do tipo LED de, no mínimo, 120W, com corpo em alumínio injetado 
em	alta	pressão,	de	acordo	com	as	especificações	técnicas	indicadas	pelo	órgão	competente;
	 XI	-	arborização	de	todas	as	vias	de	acordo	com	lei	municipal	específica	e	demais	espe-
cificações	indicadas	pela	Divisão	de	Meio	Ambiente;
 XII - implementação da área verde com execução de calçadas, caminhos, iluminação 
pública do tipo LED, lixeiras e projeto paisagístico, quando cabível;
	 XIII	-	sinalização	horizontal	e	vertical	do	sistema	viário,	incluindo	placas	de	identificação	
de	logradouros	no	padrão	definido	pelo	órgão	competente	do	Município.
 § 1º - A execução deverá ser acompanhada por técnico do Município, sendo que o mesmo 
deverá deliberar por escrito acerca dos trabalhos.
 § 2º - O construtor deverá comunicar o Município o início da execução da infraestrutura 
com antecedência de no mínimo 5 (cinco) dias úteis.
 §3º- As exigências de infraestrutura indicadas neste artigo não se aplicam a desmembra-
mentos, salvo disposição expressa em contrário.
 Art. 45 - A arborização urbana, prevista no inciso XI do artigo 42 desta Lei, deve ser apro-
vada pela Divisão de Meio Ambiente, a qual aprovará as espécies utilizadas, o tamanho das mudas a 
serem plantadas e a distância entre cada indivíduo arbóreo, respeitando as distâncias necessárias de 
esquinas, sinalizações verticais e postes.
 § 1º - Para a arborização urbana de Bela Vista do Paraísoas espécies recomendadas são:
 I - Acácia mimosa (Acacia podalyraefolia) – pequeno porte;
 II -  Alecrim de campinas (Holocalix balansae) – grande porte;
 III -Aroeira salsa (Schinus molle) – médio porte;
 IV - Canafístula (Peltophorum dubium) – grande porte;
 V - Cassia aleluia (Cassia multijuga) – médio porte;
 VI - Escova de garrafa (Callistemon imperialis) – pequeno porte;
 VII - Grevilha de Jardim (Grevillea banksii) – pequeno porte;
 VIII - Ipê (Tabebuia spp) – grande porte;
 IX - Manacá da Serra (Tibouchina mutabilis) – pequeno porte;
 X - Oiti (Licania tomentosa) – médio porte;
 XI - Pata de vaca orquídea (Bauhinia blackeana) – médio porte;
 XII - Quaresmeira (Tibouchina granulosa) – médio porte;
 XIII - Resedá (Lagerstroemia indica) – pequeno porte.
 § 2º - A utilização de espécies distintas das descritas no parágrafo 1º deste artigo para a 
arborização urbana dependerá da aprovação da Divisão de Meio Ambiente e do órgão competente pela 
aprovação de projetos de loteamento.
 § 3º - A dimensão mínima dacova para o plantio da muda será de 60x60cm (sessenta cen-
tímetros por sessenta centímetros), salvo se houver recomendação distinta da Divisão de Meio Ambiente.
 Art. 46 - A pavimentação das vias do loteamento, prevista no inciso I do artigo 42 desta 
Lei,	deve	seguir	as	seguintes	especificações:
 I - A espessura do reforço do subleito será determinada após ensaio geotécnico ISC 
(Índice de Suporte Califórnia) ou CBR (California Bearing Ratio) com laudo de responsável técnico 
devidamente habilitado e aprovado pelo órgão competente da Prefeitura Municipal;
	 II	-	Para	pavimentação	flexível	deverão	ser	apresentados	estudo	deflectométrico	e	estudo	
de tráfego com laudo de responsável técnico devidamente habilitado dos pontos determinados pelo 
órgão competente da Prefeitura Municipal;
	 III	 -	Os	pavimentos	 asfálticos,	 conforme	especificações	do	Departamento	Nacional	 de	
Infraestrutura de Transportes (DNIT), deverão ter subleito compactado, sub-base e base de brita gra-
duada e revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), sendo que:
 a) A execução da sub-base deve ter espessura mínima de 10cm (dez centímetros) e deve 
ser realizada após compactação do subleito com equipamento adequado;
 b) A base com brita graduada deve ter espessura mínima de 12cm (doze centímetros);
 c) A capa asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) deve ter espes-
sura mínima de 4cm (quatro centímetros).
 IV - As vias locais poderão ser pavimentadas com paralelepípedos ou blocos de concreto inter-
travados, desde que sejam aprovados pelo do órgão municipal competente e sigam os seguintes critérios:
 a) A execução da sub-base deve ter espessura mínima de 10cm (dez centímetros) e deve 
ser realizada após compactação do subleito com equipamento adequado;
 b) A execução de base com pó de brita ou areia grossa deve ter espessura mínima de 
8cm (oito centímetros) no caso de paralelepípedos e blocos de concreto intertravados;
 c) A execução de pavimentação com paralelepípedos regulares ou blocos de concreto in-
tertravados com espessura mínima de 8cm (oito centímetros), devidamente rejuntados e compactados.
 Parágrafo único - As dimensões estabelecidas nos incisos III e IV deste artigo são para refe-
rência	e	para	fins	de	projeto	básico,	visto	que,	de	acordo	com	os	resultados	dos	estudos	e	ensaios	previstos	
pelos incisos I e II deste artigo, todas as dimensões podem variar para valores acima dos previstos.
 Art. 47 - Para lotes íngremes, além das exigências do artigo 42,deverão ser executadas 
muretas de contenção com, no mínimo, 40cm (quarenta centímetros) de altura no alinhamento predial, 
conforme Anexo I desta Lei.
 Parágrafo único - Para a aplicação do disposto no caput deste artigo será considerado 
íngreme o lote que possuir inclinação igual ou superior a 10% (dez por cento), medida nos primeiros 
4m (quatro metros) a partir do alinhamento predial.
 Art. 48 - São exigências de infraestrutura a todo parcelamento do solo urbano para chá-
caras	de	recreio	a	ser	executado	na	Zona	de	Urbanização	Específica	as	seguintes	obras	e	serviços:
 I - abertura de via de acesso à Estrada Municipal, Rodovia Estadual ou via urbana exis-
tente, quando for o caso;
 II - vias de circulação internas ao loteamento cascalhadas ou pedregulhadas de acordo 
com	os	padrões	definidos	pelo	Município	cuja	regulamentação	será	objeto	de	Decreto	a	ser	editado	
pelo poder executivo;
 III - sistema de drenagem que garanta o perfeito escoamento das águas pluviais através 
de	canalização	superficial	gramada	e	sua	destinação	para	locais	convenientes,	sendo	nos	pontos	de	
talvegue captada através de tubulação om dissipador de energia;
 IV - sistema de esgotamento sanitário adequado, aprovado pelo órgão municipal compe-
tente, dotando de, no mínimo, caixa de gordura, fossa séptica e sumidouro para cada um dos lotes;
 V - passeios,com no mínimo 2,50 (dois metro e cinquenta centímetros) de largura,  arbori-
zados	com	indivíduos	arbóreos	de	espécie	a	ser	definida	pela	Divisão	de	Meio	Ambiente	de	Bela	Vista	
do Paraíso;
 VII - itens descritos nos incisos II, VI, VII, IX e X do artigo 42 desta Lei.
 Parágrafo único - Nas vias de circulação internas ao loteamento poderão ser dispensadas 
a	execução	dos	meios-fios	e	sarjetas,	desde	que	o	sistema	de	drenagem	a	ser	adotado	e	aprovado,	
garanta o perfeito escoamento das águas pluviais nos termos desta Lei.

CAPÍTULO V
DO LOTEAMENTO FECHADO

	 Art.	49	-	Considera-se	Loteamento	Fechado	para	fins	residenciais,	o	parcelamento	 im-
plantado segundo a Lei Federal nº 6.766/1979, sendo que as vias públicas internas são objeto de 
concessão, permissão ou autorização de uso outorgada pelo órgão competente do Poder Municipal ao 
condomínio ou a uma associação constituída pelos proprietários.
 Art. 50 - Aplica-se aos loteamentos fechados, no que couber, as disposições relativas aos 
demais loteamentos, observando-se o seguinte:
 I - reserva de área de 5% (cinco por cento) para uso institucional, limítrofe e com acesso 
externo ao empreendimento;
 II - 10% (dez por cento) da gleba reservada às áreas verdes, podendo ser internas ou 
externas ao loteamento;
 III - 20% (vinte por cento) da gleba reservada ao arruamento, considerando que:
 a) Para loteamentos fechados maiores que 5.000m² (cinco mil metros quadrados) deve-
rão ser construídas, no entorno do empreendimento, as vias articuladas com o Sistema Viário existente 
em dimensão adequada à sua hierarquia (conforme a Lei do Sistema Viário);
 b) Não são permitidas interrupções de vias arteriais e coletoras, existentes ou projetadas, 
sendo	possibilitado	o	seu	uso	interno	desde	que	não	ocorra	edificação	sobre	a	área	em	razão	de	que	
retornará ao patrimônio público caso extinto o empreendimento;
 c) A soma das viasdo entorno do empreendimento com os arrumamentos internos deve 
compor	os	20%	definidos	neste	inciso;
 d) Caso a circulação exigida por lei seja resolvida com percentual inferior à 20% (vinte por 
cento), a diferença poderá ser utilizada como área verde ou somada à área institucional.
	 Parágrafo	único	-	A	área	destinada	a	fins	institucionais	deverá	ter	frente	para	a	via	pública,	
devendo estar obrigatoriamente fora da área fechada do loteamento, sendo vedado seu fechamento, 
para que possa ser utilizada pelo Poder Público objetivando a implantação de equipamentos comunitá-
rios necessários ao entorno de onde se situar o loteamento.
 Art. 51 - O empreendedor deve encaminhar pedido para expedição de diretrizes básicas, 
indicando o lote, tipo de parcelamento e declarando estar ciente de que o empreendimento deve obe-
decer aos requisitos estabelecidos na legislação em vigor relativa à matéria.
 Parágrafo único - Em casos de empreendimentos localizados e áreas que exijam acesso 
não implantado, cabe o ônus deste ao empreendedor.
 Art. 52 - O condomínio ou associação a ser formado pelos proprietários constará de es-
tatuto, cláusula expressa de responsabilidade administrativa pela execução de obras e custoscom a 
manutenção das mesmas e dos serviços urbanos realizados na área interna e externa do loteamento, 
exceto do espaço das áreas externas ao loteamento após a sua execução.
 § 1º - O condomínio ou associação concessionária mencionada no caput deste artigo, 
deve ser uma sociedade civil devidamente regularizada.
	 §	2º	-	No	termo	de	concessão	de	uso	a	ser	firmado	entre	o	Município	de	Bela	Vista	do	
Paraíso e o respectivo condomínio ou associação dos proprietários, deve constar termo de responsa-
bilidade do condomínio ou associação referente à execução dos seguintes serviços:
 I - poda e manutenção das árvores dentro do limite do loteamento;
 II - remoção de lixo interno e resíduos sólidos em geral, com a guarda em compartimento fe-
chado, de acordo com as normas do órgão ambiental municipal, para entrega ao serviço de limpeza pública;
 III - manutenção das vias de circulação internas;
 IV - manutenção da rede de iluminação pública da área interna;
 V - execução dos serviços de segurança privada dentro dos limites do loteamento;
 VI - implantação de sistema de coleta de esgoto, até o ponto de ligação com a rede pública;
 VII - implantação de sistemas autônomos de captação e tratamento de água potável e 
de tratamento de esgoto em caso de inexistência de redes públicas nas proximidades do loteamento, 
respeitadas a legislação em vigor;
 VIII - manutenção e limpeza das vias e áreas públicas internas;
 IX - manutenção de nascentes de mananciais, caso haja, nas áreas internas do loteamento.
 § 3º - Havendo descumprimento do termo de responsabilidade pela execução dos servi-
ços, o Município poderá executar a prestação dos serviços com as seguintes consequências:
 I - Rescisão da concessão de uso;
 II - Extinção da característica de loteamento fechado.
 § 4º - No caso de extinção do condomínio ou associação, as áreas comuns e o sistema 
de circulação serão revertidos com a infraestrutura completa, sem qualquer ônus ao Município, que 
passará a encarregar-se de sua manutenção.
 Art. 53 - Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar concessão de uso das áreas des-
tinadas às vias de circulação, após a aprovação do loteamento pelo órgão competente, para o devido 
registro do Loteamento Fechado.
 § 1º - Cabe ao empreendedor, averbar junto às Matrículas das áreas vendidas, no Cartó-
rio de Registro de Imóveis, a cedência dos direitos sobre as áreas, ao condomínio ou à associação de 
proprietários, a partir de sua constituição, desde que concluídas as obras de infra- estrutura obrigatórias 
por Lei, com exceção das vias públicas consideradas não coletoras que poderão ser utilizadas desde 


