
 

 

 

 

                                LEI Nº. 2.216 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Dispõe sobre a alteração das Leis Municipais 1.063/1999, 1.389/2004, 

1.390/2004 e 1.391/2004 e dá outras providências.  

 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Coronel Freitas, Estado de Santa 
Catarina, Sr. Izeu Jonas Tozetto, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei. 
 

Faz Saber – Que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte lei: 

 
Art. 1º. O art. 46 da Lei Municipal 1.389/2004, passa a vigorar com nova redação: 

 
“Art. 46 O Conselho Municipal de Planejamento compõe-se de 14 (quatorze) 

membros titulares e seus suplentes, designados pelo Prefeito Municipal e com a 

seguinte composição: 

 

I. Dois representantes de entidade governamental municipal que tratem de 

matéria afim; 

II. Um representante indicado pela entidade de fiscalização do exercício de 

engenharia e agronomia  

III. Um representante indicado pela entidade de fiscalização do exercício dos 

profissionais da arquitetura e urbanista; 

IV. Um representante indicado pela entidade de fiscalização do exercício dos 

Corretores de Imóveis 
V. Um representante indicado pela Associação Comercial e Industrial de 

Coronel Freitas 
VI. Cinco representantes indicados por entidades não governamentais; 

VII. Dois representantes da Câmara Municipal; 

VIII. Um representante da Ordem dos Advogados do Brasil. 

§ 1º Os órgãos municipais e entidades relacionadas neste artigo indicarão seus 

representantes e respectivos suplentes; 

§ 2º O mandato dos membros do Conselho Municipal de Planejamento será de 2 

(dois) anos, com possibilidade de recondução. 

§ 3º O Conselho Municipal de Planejamento deverá instalar-se e iniciar seus 

trabalhos dentro de quinze dias após a nomeação de seus membros. 

§ 4º No prazo de 60 (sessenta) dias do início de seus trabalhos, o Conselho 

Municipal de Planejamento deverá apresentar seu regimento interno, observando 

os seguintes princípios: 

I. Deliberações sempre por maioria absoluta; 

II. Deliberações e pareceres sempre por escrito; 

III. Registro em ata e arquivos adequados para todas deliberações, pareceres, 

notas, plantas e demais trabalhos do Conselho; 

IV. Reuniões, de acordo com a necessidade para o seu bom funcionamento, 

sendo no mínimo 1 (uma) a cada dois meses. 

§ 5º O Município fornecerá ao Conselho Municipal de Planejamento funcionários, 

local, material e demais meios necessários à realização de seus trabalhos.” 

 

 



 
 
 
 
Art. 2º. O § 1º do art. 7º da Lei Municipal 1.390/2004, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 
“§ 1º A regularização de que trata o caput será implementada mediante lei 

específica. “ 
 

Art. 3º. Fica acrescido o inc. IV ao parágrafo único do art. 10 da Lei Municipal 
1.390/2004, com a seguinte redação: 

 
“IV.  a observação e à certificação das regras de acessibilidade.” 

 
Art. 4º. Fica acrescido o § 3º ao art. 16 da Lei Municipal 1.390/2004, com a seguinte 

redação: 
 

“§ 3º  Havendo discrepâncias entre a descrição constante na matrícula e a área 
real, o proprietário deverá providenciar sua retificação perante o Registro de 

Imóveis, mediante prévio levantamento topográfico, de acordo com técnicas 
adequadas e atualizadas." 

 
Art. 5º. Fica acrescido as alíneas “h”, “i” e “j” no art. 18 da Lei Municipal 1.390/2004, 

com a seguinte redação: 
“h) zona de ocupação industrial; 

  i) zona de expansão urbana; 
  j)  zona urbana de uso especial. 

  k)  área de risco.” 
 

Art. 6º. Fica acrescido o art. 23-A na Lei Municipal 1.390/2004, com a seguinte 
redação: 

 
“Art. 23-A. Além da ZIS de que trata o art. 23, considera-se Zona de Ocupação 

Industrial a que é composta nas áreas/lotes ao longo das Rodovias SC-157, SC-479, 
e Rodovia da Integração, fora do perímetro urbano da Sede do Município e 

independente de prévia delimitação, as quais terão o objetivo de estimular o 
desenvolvimento de atividades agroindustriais e industriais. Essas áreas continuarão 

tendo utilização rural, enquanto mantiverem essa característica e passarão 
automaticamente a integrar essa Zona mediante a competente licença do Poder 

Executivo Municipal para o parcelamento e/ou a atividade nesses locais, 
respeitando a faixa de domínio da rodovia e à legislação ambiental, com anuência 

do Instituto Ambiental de Santa Catarina (FATMA).” 
 

Art. 7º. Fica acrescido o art. 25-A na Lei Municipal 1.390/2004, com a seguinte 
redação: 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
“Art. 25-A. Considera-se Zona de Expansão Urbana (ZEU) as áreas contíguas ao 

perímetro urbano, identificadas como passíveis de urbanização futura, em respeito 
ao art. 3º, da Lei Federal nº. 6766 de 1979 e suas atualizações, segundo a qual 

somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas 
ou de expansão urbana, assim definida por lei municipal, bem como em áreas que 

não sejam: terrenos alagadiços e sujeitos a inundação, antes de tomadas as 
providências para assegurar o escoamento das águas; terrenos que tenham sido 

aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente 
saneados; terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo 

se atendidas as exigências específicas das autoridades competentes; terrenos 
onde as condições geológicas não aconselham a edificação; área de 

preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias 
suportáveis, até a sua correção. Esta área tem como diretrizes: 

I - garantir reserva de área para futura expansão da ocupação urbana; 
II - garantir continuidade das vias nos próximos loteamentos principalmente as vias 

arteriais e coletoras; 
III - garantir a reserva de área pública para instalação de equipamentos públicos e 

áreas verdes; 
IV - garantir a justa distribuição dos equipamentos públicos; 

V - observar a infraestrutura mínima exigida na Lei Municipal de Parcelamento do 
Solo. 

VI - somente será admitido o parcelamento do solo nesta área para fins urbanos, 
após parecer favorável do Conselho Municipal de Planejamento, que deverá 

analisar, entre outros fatores, a conveniência e a oportunidade do 
empreendimento.”  

 
Art. 8º. Fica acrescido art. 25-B na Lei Municipal 1.390/2004, com a seguinte 

redação: 
 

“Art. 25-B. Considera-se Zona Urbana de Uso Especial (ZUUE) as áreas parceladas 
para fins urbanos e que continuam tendo utilização agropecuária, as quais 

constarão no cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal. Inclui-se nesta condição: 
I –  loteamento de Simões Lopes; 

II – a área localizada próxima ao Rio Chapecó, na Linha Cairu. 
Parágrafo único. A condição de uso agropecuário deverá respeitar as demais 

normas de uso e ocupação do solo e serão atestadas por servidor do Município 
conforme normas regulamentadas por Decreto.” 

 
Art. 9º. Fica acrescido o art. 25-C na Lei Municipal 1.390/2004, com a seguinte 

redação: 
“Art. 25-C. Considera-se Área de Risco (AR) aquelas localizadas no mapa do anexo 

14, bem como aquelas definas pelo Serviço Geológico do Brasil, no anexo 12.” 
 

Art. 10. Fica acrescido o art. 26-A na Lei Municipal 1.390/2004, com a seguinte 
redação: 

 
 

 
 



 
 

 
“Art. 26-A. Lei específica poderá estabelecer Zonas de Ocupação Prioritária, onde 

existam áreas desocupadas no perímetro urbano, subutilizadas, mas providas ou 
próximas de infraestrutura instalada. Essas áreas tem prioridade de ocupação 

(parcelamento ou edificação para fins urbanos) e tem por objetivo o aumento de 
oferta de lotes para uso residencial ou para atividades produtivas de baixo 

impacto, bem como a busca por melhoria da qualidade de circulação e 
vizinhança. Nelas poderão incidir os instrumentos de Edificação ou 

Utilização/Parcelamento Compulsórios, Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 
Progressivo no Tempo, Desapropriação com Pagamento em Títulos da Dívida 

Pública e Direito de Preempção como forma de obrigar os proprietários fazer 
cumprir a função social da propriedade.” 

 
Art. 11. Fica acrescido o art. 30-A na Lei Municipal 1.390/2004, com a seguinte 

redação: 
“Art. 30-A. Nas áreas definidas como de risco de movimentos de massa, e áreas 

com declividade acima de 30%, a permissão de ocupação deverá ser precedida 
de laudo geológico-geotécnico que deverá passar por aprovação pelo conselho 

de planejamento.”  
 

Art. 12. Fica acrescido o art. 30-B na Lei Municipal 1.390/2004, com a seguinte 
redação: 

“Art. 30-A. Nas áreas definidas como de risco inundação e enchentes, a permissão 
de ocupação deverá ser precedida de estudo de viabilidade, que deverá passar 

por aprovação pelo conselho de planejamento.”  
 

Art. 13. Fica acrescido o art. 30-C na Lei Municipal n. 1.390/2004, com a seguinte 

redação: 

 
“Art. 30-C. As áreas já parceladas ao longo dos cursos d’água no perímetro urbano 
do Município de Coronel Freitas, em área de preservação permanente, conforme 
diagnóstico socioambiental(anexo 10), poderão ser ocupadas desde que 
mantenham distância mínima de 15 (quinze) metros a contar da lâmina da água 
em seu nível mais alto. 
§ 1º – A ocupação deverá observar as recomendações do plano de gestão 
socioambiental (anexo 11 da Lei 1390/2004), sendo proibida a edificação do 
primeiro pavimento. 
§ 2º - A edificação deverá passar por aprovação pelo conselho de planejamento. 

 
Art. 14. Fica acrescido o parágrafo único ao art. 32 na Lei Municipal 1.390/2004, 

com a seguinte redação: 
 

“Parágrafo único: nas áreas localizadas com risco de inundação e enchente fica 
proibido a edificação de Subsolo.” 

 
Art. 15. O “caput” do art. 43 da Lei Municipal 1.390/2004, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
 

 
 

 



 
 

 
“Art. 43. Os valores dos afastamento das divisas e o recuo frontal do alinhamento 

predial são definidos em função da via urbana em que se situarem as edificações, 
conforme anexo 7.” 

 
Art. 16. O art. 44 da Lei Municipal 1.390/2004, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
 

“Art. 44. Os afastamentos das divisas laterais e dos fundos, encontram-se definidos 
no anexo 5 da presente Lei.  

Parágrafo único: tolera-se edificação de até 04 (quatro) pavimentos encostados 
nas divisas laterais e de fundos." 

 
Art. 17. O art. 49-C da Lei Municipal 1.390/2004, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
 

“Art. 49-C. As construções industriais terão os afastamentos frontais definidos pelo 
Conselho de Planejamento, através de maioria absoluta dos membros, no 

momento da permissão para construção." 
 

Art. 18. O art. 52 da Lei Municipal 1.390/2004, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
“Art. 52.  Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público 

ou privado de uso coletivo e em vias públicas, devem ser reservadas vagas 
próximas aos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para 

veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de 
mobilidade, desde que devidamente identificados. 

§ 1o As vagas a que se refere o caput deste artigo devem equivaler a 2% (dois por 
cento) do total, garantida, no mínimo, 1 (uma) vaga devidamente sinalizada e com 

as especificações de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas 
vigentes de acessibilidade. 

§ 2o  Os veículos estacionados nas vagas reservadas devem exibir, em local de 
ampla visibilidade, a credencial de beneficiário, a ser confeccionada e fornecida 

pelos órgãos de trânsito, que disciplinarão suas características e condições de uso. 
§ 3º  A utilização indevida das vagas de que trata este artigo sujeita os infratores às 

sanções previstas no inciso XX do art. 181 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 
(Código de Trânsito Brasileiro).         

§ 4o  A credencial a que se refere o § 2o deste artigo é vinculada à pessoa com 
deficiência que possui comprometimento de mobilidade, e é válida em todo o 

território nacional.” 
 

Art. 19. O art. 83 da Lei Municipal 1.390/2004, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
“Art. 83 São partes integrantes e complementares desta Lei os seguintes anexos: 

I. Anexo 01 – Descrição do Perímetro Urbano; 
II. Anexo 02  -  Mapa 29 - Perímetro Urbano; 
III. Anexo 03 – Mapa 30: Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano; 
IV. Anexo 04 – Classificação dos Usos do Solo Urbano; 

 



 
 
 

V. Anexo 05 – Parâmetros de Ocupação do Solo Urbano; 
VI. Anexo 06 – Figuras Ilustrativas 
VII. Anexo 07 – Vias Urbanas 
VIII. Anexo 08 – Área de Estacionamento 
IX. Anexo 09 – Mapa 31 - Sistema Viário 
X. Anexo 10 – Diagnóstico Socioambiental 
XI. Anexo 11 – Plano de Gestão Sociambiental 
XII. Anexo 12 – Delimitações de Áreas em Alto e Muito Alto Risco a Enchentes, 
Inundações e Movimentos de Massa 
XIII.  Anexo 13 – Estudo de Ocupação de Áreas Irregulares 
XIV. Anexo 14 – Áreas de Risco 
XV. Anexo 15 – Declividade 
XVI. Anexo 16 - Rios” 

 

Art. 20. O “caput” do art. 53 da Lei Municipal 1.390/2004, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
“Art. 53. Nos usos e atividades que necessitarem estacionamento frontal, este 

deverá atender ao disposto no §6º art. 50, e as seguintes exigências:” 
 

Art. 21. O art. 2º da Lei Municipal 1.391/2004, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
“Art. 2o O parcelamento do solo urbano será efetuado sob a forma de loteamento, 

desmembramento ou remembramento e desdobro.” 
  

Art. 22. Fica acrescido o inc. IV ao art. 3º da Lei Municipal 1.391/2004, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

 
“IV - DESDOBRO é a simples divisão de lote preexistente para a anexação a outro 

ou a formação de nova área.” 
 

Art. 23. O § 2º do art. 39 da Lei Municipal 1.391/2004, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
“§ 2º O Município não poderá alienar em nenhuma hipótese as áreas previstas 

neste artigo, devendo assegurar-lhe o uso institucional ou recreacional adequado.” 
 

Art. 24. O art. 44 da Lei Municipal 1.391/2004, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
“Art. 44 Constitui condição à aprovação de qualquer loteamento, a execução das 

seguintes obras e benfeitorias pelo interessado, proprietário ou loteador, após 
aprovação do respectivo projeto:  

I. Demarcação dos lotes com marcos de concreto, madeira ou metal; 
II. Abertura, terraplanagem, com os respectivos marcos de alinhamento e 

nivelamento, com pavimentação asfáltica das vias de circulação, conforme 
cálculo de dimensionamento de pavimentação da via; 

III. Passeio conforme especificação padrão do Município; 
IV. Rede de coleta de águas pluviais; 

 



 
 

 
 

V. Drenagem, aterros, arrimos, pontes, pontilhões e bueiros que se fizerem 
necessários; 

VI. Sistema completo de distribuição de água tratada; 
VII. Sistema de coleta de esgoto conforme especificação do Município; 

VIII. Rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública; 
IX. Quaisquer outras obras oriundas de atendimento dos dispositivos da 

presente Lei;” 
 

Art. 25. Fica acrescido o art. 46-A na Lei Municipal 1.391/2004, com a seguinte 
redação: 

 
“Art. 46-A. A critério do Município de Coronel Freitas, a caução de que trata o art. 

46 poderá ser na forma de garantia fidejussória ou hipotecária, podendo nessa 
última hipótese ser, além dos lotes do futuro loteamento, qualquer outro bem 

imóvel com o valor mínimo exigido. 
Parágrafo único: as despesas para registro das garantias correrão por conta do 

empreendedor.” 
 

Art. 26. O inc. II do art. 53 da Lei Municipal 1.391/2004, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
“II - Planta do perímetro do terreno, georreferenciada, na escala de 1:2000;” 

 
Art. 27. O inc. X do art. 62 da Lei Municipal 1.391/2004, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
 

“X  - Laudo geotécnico do loteamento;”  
 

Art. 28. O inc. II do art. 63 da Lei Municipal 1.391/2004, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
“II - Projeto geométrico, georreferenciado, na escala de 1:1000;” 

 
Art. 29. O inc. I do art. 64 da Lei Municipal 1.391/2004, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
 

“I. Projeto de rede de abastecimento de água e rede de esgoto aprovados pelo 
órgão competente;” 

 
Art. 30. Ficam acrescidos os seguintes dispositivos na Lei Municipal 1.391/2004: 

 
 

“CAPITULO VII-A 
DO PARCELAMENTO POR DESDOBRO E DO REMEMBRAMENTO 

 
 

 
 



 
 

 
 

Art. 79-A. Fica dispensado da observância do contido nos artigos anteriores o 
parcelamento de lote que preencha cumulativamente as seguintes condições: 

I – não implique abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos, 
prolongamento, modificação ou ampliação de vias existentes ou, de modo geral, 

transferência de áreas para o domínio público; 
II – não provenha de imóvel que, a partir da vigência da Lei Federal n. 6.766/79, já 

tenha sido objeto de outro parcelamento; 
III – não importe em fragmentação superior a dez lotes; e 

IV – o novo imóvel e a área remanescente, ainda que edificado, deve 
compreender uma porção que possa constituir lote independente, observadas as 

dimensões e áreas mínimas previstas para a respectiva zona. 
 

Art. 79-B. Para obter o parcelamento do solo, o proprietário do imóvel deverá 
requerer a aprovação do projeto de desdobro anexando em seu requerimento, os 

seguintes documentos:  
I - título de propriedade do imóvel, sem cláusula restritiva quanto à sua possível 

alienação, comprovada através de Certidão do Registro de Imóveis;  
II - certidão negativa da Fazenda Municipal referente ao Imóvel;  

III - quatro cópias do projeto apresentadas em papel e uma cópia em meio digital, 
na escala indicada pelo órgão competente do Executivo Municipal, assinadas pelo 

proprietário e pelo profissional responsável, contendo, no mínimo, as seguintes 
informações:  

a) georreferenciamento das divisas dos imóveis perfeitamente definidas e traçadas;  
b) localização de cursos d’água, lagoas e represas, áreas sujeitas a inundações, 

bosques, construções existentes; 
c) orientação do norte verdadeiro e magnético, dia, mês e ano do levantamento 

topográfico realizado;  
d) arruamento vizinho a todo imóvel, com suas respectivas distâncias;  

e) planta de situação anterior e posterior ao parcelamento do solo que pretende 
efetuar, contendo as identificações dos lotes, dimensões lineares e angulares, raios, 

cordas, pontos de tangência, ângulo central, rumos e outras indicações necessárias 
para análise do projeto; 

f) quadro estatístico de áreas;  
g) outras informações que possam interessar, a critério do órgão competente do 

Poder Executivo municipal;  
IV - ART perante o CREA ou RRT perante o CAU;  

V - memoriais descritivos de cada lote. 
 

Art. 79-C. Aplica-se o disposto nos arts. 79-A e 79-B ao remembramento. 
 

 
CAPÍTULO VII-B 
DO LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO 
 
Art. 79-D. Loteamento de acesso controlado é o parcelamento do solo efetuado 
pela subdivisão de gleba em lotes destinados a edificações, com abertura de 

novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação  
 



 
 

 
ou ampliação das vias existentes, obedecidas as normas pertinentes ao loteamento 

normal, com fechamento de seu perímetro e controle de acesso de não 
moradores. 

Parágrafo único: fica vedado o impedimento de acesso a pedestres ou a 
condutores de veículos, não residentes, devidamente identificados ou cadastrados. 

 
Art. 79-E. Aplicam-se ao loteamento de acesso controlado os requisitos e 

procedimentos prescritos nesta Lei, que lhe são compatíveis, quanto à necessidade 
de parcelamento, inclusive quanto aos índices urbanísticos definidos na Lei de Uso e 

Ocupação do Solo Urbano e o disposto no Código de Obras e na Lei do Sistema 
Viário do Município. 

 
Art. 79-F. O Município de Coronel Freitas poderá limitar a área contínua total do 

loteamento de acesso controlado bem como a distância mínima entre 
loteamentos fechados com a finalidade de garantir a continuidade do sistema 

viário. 
 

Art. 79-G. A implantação do loteamento de acesso controlado não poderá 
interromper linhas de alta tensão, fundos de vale e prolongamentos das vias 

públicas, em especial àquelas classificadas na Lei do Sistema Viário como de 
estruturação municipal, arteriais, coletoras ou marginais. 

Parágrafo único: o Loteamento de acesso controlado deverá ser contornado, em 
todo o seu perímetro, por via pública em dimensão adequada a sua hierarquia, 

conforme Lei do Sistema Viário do Município. 
 

Art. 79-H. As dimensões de passeio e faixa carroçável das vias internas ao 
loteamento de acesso controlado devem obedecer aos parâmetros estipulados na 

Lei de Sistema Viário, integrante do Plano Diretor Municipal. 
 

Art. 79-I. Parte das Áreas Públicas (ruas, praças, áreas institucionais e áreas de 
preservação) poderão ser objeto de concessão de direito real de uso, mediante 

outorga a uma entidade jurídica organizada na forma de associação de 
proprietários moradores. 

Parágrafo único. A Área de Preservação Ambiental e pelo menos 50% (cinquenta 
por cento) da área de Equipamento Comunitária situada dentro ou fora da área 

fechada do loteamento não poderão, a qualquer pretexto, ser objeto de 
concessão de direito real de uso. 

 
Art. 79-J. O instrumento de concessão de direito real de uso deverá constar todos os 

encargos da associação de proprietários moradores relativos aos bens públicos em 
causa, devendo no mínimo observar, a manutenção e conservação de vias de 

circulação, arborização,  calçamento e sinalização de trânsito, coleta e remoção 
de lixo domiciliar e limpeza de vias, os quais deverão ser depositados em local 

próprio junto à portaria do loteamento, prevenção de sinistros, iluminação de vias 
pública, drenagem de águas pluviais. 

 
Art. 79-L. A concessão do direito real de uso poderá ser rescindida unilateralmente 

pelo Município de Coronel Freitas nos casos: 
 



 
 

 
a) de dissolução da entidade beneficiária; 

b) de alteração, sem permissão do Poder concedente, da finalidade das Áreas 
Públicas; 

c) quando o condomínio de proprietários moradores se omitir dos serviços de 
conservação e manutenção; 

d) quando do descumprimento de quaisquer outras condições estatuídas no 
instrumento de concessão e nessa Lei. 

§ 1º. quando da rescisão da concessão, as áreas públicas bem como as 
benfeitorias nelas existentes, serão reincorporadas ao patrimônio público, 

independentemente de qualquer pagamento ou indenização. 
§ 2º. A perda da concessão do direito real de uso implicará na perda do caráter de 

loteamento fechado e determina a demolição dos muros que envolvem a periferia 
do loteamento e a eliminação de todo e qualquer sistema de controle de acesso 

de não moradores. 
 

Art. 79-M. Todo loteamento de acesso controlado deverá ser circundado por cerca 
ou muro de alvenaria, com altura máxima de 3m (três metros). 

§ 1º. O loteamento fechado em 25% (vinte e cinco por cento) de seu perímetro, 
quando exigido pelo Município, será dotado de lotes diretamente voltados para via 

pública externa ao loteamento e de uso coletivo, com profundidade, no mínimo, 
de 25m (vinte e cinco metros). 

§ 2º. Nos locais onde o fechamento do loteamento estiver diretamente voltado 
para via pública de uso coletivo, o muro ou cerca deverá estar recuado 3m (três 

metros) do meio-fio da via pública, sendo estes 3m (três metros) destinados a 
passeio público. 

 
Art. 79-N. As obras, serviços e reparos das áreas públicas somente poderão ocorrer 

mediante prévia aprovação e fiscalização de um profissional habilitado indicado 
pelo Poder Executivo Municipal. 

 
Art. 80-A. O responsável técnico pela fiscalização emitirá, mensalmente, um 

relatório de acompanhamento das obras e serviços indicando, no mínimo, sua 
evolução gradual, a observância dos projetos técnicos, as modificações 

introduzidas nos projetos complementares e a observância das normas de 
segurança, podendo em qualquer caso, o órgão municipal, solicitar a fiscalização 

do Corpo de Bombeiros. 
 

Art. 80-B. Caso tenha havido necessidade de modificações na execução dos 
projetos complementares, o laudo de vistoria deverá ser acompanhado de 

desenhos e cálculos retificadores indicando as alterações realizadas.” 
 
Art. 31. O “caput” do art. 80 da Lei Municipal 1.391/2004, passa a vigorar com a 

seguinte redação:  

 
"Art. 80 Aprovado o projeto de loteamento, desmembramento, desdobro ou 

remembramento, o interessado deverá submetê-lo ao registro de imóveis no prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade do ato, acompanhado dos 

documentos exigidos pelo órgão competente, de acordo com o expresso nas Leis 
Federais no 6.766/1979 e 13.465/2017." 



 
 

 
Art. 32. O "caput” do art. 83 da Lei Municipal 1.391/2004, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
 

“Art. 83 Fica sujeito a multa correspondente de 2.000 UFRM – Unidade Fiscal de 
Referência Municipal, todo proprietário que, a partir da data da publicação da 

presente Lei Complementar, efetuar parcelamento do solo sem prévia autorização 
do Município, e, em dobro, em caso de reincidência.” 

 
Art. 33. Fica acrescido o art. 90-A. na Lei Municipal 1.391/2004, que passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
“Art. 90-A. A Regularização Fundiária Urbana (Reurb), prevista na Lei Federal nº 

13.465/2017, somente poderá ser aplicada para os núcleos urbanos informais 
relacionados no Estudo de Ocupação de Áreas Irregulares, do anexo 13 da Lei 

Municipal 1.390/2004.” 
 

Art. 34. Fica acrescido o art. 90-B. na Lei Municipal 1.391/2004, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

“Art. 90-B. Para fins de viabilizar a Regularização Fundiária Urbana (Reurb), ficam 
dispensadas as exigências relativas ao percentual e às dimensões de áreas 
destinadas ao uso público, ou ao tamanho do lote regularizado, bem como outros 
parâmetros urbanísticos e edilícios, desde que aprovados pelo Conselho Municipal 
de Planejamento.” 

 
Art. 35. O art. 33 da Lei Municipal 1.063/1999, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
 

“Art. 33. As multas estão vinculadas a UFRM – Unidade Fiscal de Referência 
Municipal”. 

 

Art. 36. Ficam acrescidos os seguintes dispositivos na Lei Municipal 1.063/1999:  
 

 
“SUB-SEÇÃO I 

Dos Condomínios Edilícios 
 

 
Art. 155-A. Os condomínios edilícios são caracterizados por um único imóvel com 

fracionamento em duas ou mais unidades autônomas, com matrículas 
individualizadas e vinculadas à matrícula original do imóvel, compostas pela 

correspondente fração ideal de terreno, pelas frações das áreas edificadas comuns 
e pela área privativa da unidade, organizados na forma da lei civil.  

 
Art. 155-B. Os condomínios edilícios classificam-se em: 

I - condomínio de lotes: é a divisão de imóvel em duas ou mais unidades 
autônomas destinadas à edificação habitacional, às quais correspondem a áreas 

de uso exclusivo e frações ideais de áreas de uso comum dos condôminos, sendo 
admitida a abertura de vias de domínio privado e vedada a de logradouros 

públicos internamente ao perímetro do condomínio, obrigatoriamente fechado, 
cercado por muros ou cercas e com controle de acesso; 



 
 

 
II - condomínio de casas: é o fracionamento do imóvel, sob a forma de duas ou 

mais unidades autônomas, dispostas horizontalmente, isoladas entre si e destinadas 
a fins habitacionais, configurado através de construção de edificações térreas ou 

assobradadas, geminadas ou não, edificadas pelo empreendedor; 
III – condomínio simples: quando um mesmo imóvel contiver construções de casas 

ou cômodo, desde que respeitados os parâmetros urbanísticos, em que serão 
discriminadas na matrícula, a parte do terreno ocupada pelas edificações, as 

partes de utilização exclusiva e as áreas que constituem passagem para as vias 
públicas ou para as unidades entre si; 

IV - condomínio de torre: são as edificações que apresentam duas ou mais 
unidades autônomas, destinadas a fins habitacionais, comerciais ou de serviços 

dispostas verticalmente, com acessos comuns, instaladas em uma ou mais torres, 
edificadas pelo empreendedor. 

§ 1º O condomínio relacionado no inciso IV deste artigo poderá comportar uso 
misto de comércio, de serviços e habitacional, desde que mantenham acessos 

diferenciados para cada uso. 
§ 2º Nos condomínios relacionados nos incisos I e II, com mais de 10 (dez) unidades, 

será exigida a doação de áreas para fins institucionais e áreas verdes, nos 
percentuais mínimos exigidos para os loteamentos. 

§ 3º A formação dos condomínios de que tratam os incisos I e II serão efetuados de 
forma excepcional, preferindo-se o loteamento ou parcelamento da área. 

§ 4º Todas as formas de condomínio deverão obedecer os parâmetros urbanísticos, 
no que for compatível. 

 
PARTE I 
Condomínios de Lotes 
 

Art. 155-C. A gleba sobre a qual será edificado o condomínio de sub-lotes deverá 
ser fechada, obrigatoriamente na sua totalidade, com muro de alvenaria ou 

qualquer outro tipo de material que garanta sua integridade e proteção e as 
edificações deverão ser associadas em uma ou mais propriedades individualizadas, 

caracterizando os espaços comuns, como bens do condomínio. 
 

Art. 155-D. Considera-se propriedade individualizada a unidade territorial privativa 
ou autônoma que corresponda à fração ideal de terreno individualizada dentro da  

gleba condominial, sendo que deverá ter área de uso comum, destinada à 
construção de vias de circulação interna, praças, equipamentos urbanos, clube 

recreativo, áreas de lazer, portão e outros. 
 

Art. 155-E. O condomínio de lotes deverá satisfazer os seguintes requisitos: 
I – as unidades autônomas de lotes deverão ter a área mínima de 250,00 m², com 

testada mínima de 10,00 m; 
II – o empreendimento deverá ter: 

a) a área máxima de 10.000 m²; 
b) número de unidades autônomas será de no mínimo 4 e no máximo de 16; 

III – possuir vias internas pavimentadas com no mínimo 5,00 m de largura e acesso a 
cada unidade autônoma; 

 
 



 
 

 
IV – possuir pelo menos uma vaga de estacionamento para cada unidade 

autônoma e vagas de estacionamento para visitantes na área comum; 
 

V – no que for compatível, atender ao que dispõe o art. 155-M. 
 

Parágrafo único. No que for compatível, o projeto técnico deverá apresentar os 
elementos dispostos no art. 155-H. 

 
PARTE II 
Condomínios de Casas 
 

Art. 155-F. Considera-se:  
 

I – condomínio edilício de casas: o lote já parcelado, ou não, de acordo com a 
legislação em vigor, sobre o qual for construída mais de uma residência, isoladas 

entre si, no plano térreo ou equivalente, com um ou mais pavimentos; 
 

II – residência: o bloco composto de até 2 (duas) unidades residenciais, na forma 
de andares ou geminadas; 

 
III – propriedade individualizada: a unidade territorial privativa ou autônoma a qual 

corresponde uma fração ideal de terreno dentro da gleba condominial; 
 

IV – área de uso comum: aquela que for destinada à construção de vias de 
circulação interna, áreas verdes, clube recreativo, áreas de lazer, portaria e área 

administrativa, de uso comum a todos os condôminos. 
 

Art. 155-G. Em relação às residências que se constituírem em casas térreas ou 
assobradadas, será discriminada a parte do terreno ocupada pela edificação e 

também aquela eventualmente reservada como de utilização exclusiva dessas 
casas, como jardim e quintal, bem como a fração ideal do terreno e de partes 

comuns, que corresponderá às unidades. 
 

Art. 155-H. Para a aprovação do projeto de construção das unidades deverá ser 
apresentado um processo único do condomínio.  

 
§ 1º A planta de locação deverá conter as seguintes especificações, além das 

exigidas regularmente: 
 

I – área permeável demonstrando que a mesma faz parte da área de terreno 
privativo, devidamente identificada, quantificada e cotada; 

 
II – delimitação da área de uso privativo de terreno de cada residência, de uso 

exclusivo desta, além da projeção da residência, com os afastamentos 
obrigatórios; 

 
III – delimitação da área comum de terreno, identificando: 

 
 



 
 

 
a) as partes do terreno que poderão ser utilizadas em comum pelos titulares das 

unidades; 
 

b) as áreas projetadas como passagem comum para acesso às vias públicas e/ou 
para as unidades entre si; 

 
c) a área de preservação, quando necessária; 

 
IV – quadro de áreas em forma de condomínio, constando a área: 

 
a) da unidade residencial construída; 

 
b) da vaga de estacionamento, a qual, se coberta e pavimentada, contará como 

área construída;  
 

c) de terreno de uso privativo; 
 

d) das edificações coletivas, se houver; 
 

e) de terreno de uso comum; 
 

f) de fração ideal de terreno, proporcional à área de terreno privativa e não à área 
construída. 

 
§ 2º Além das exigências dispostas neste artigo, o proprietário deverá apresentar 

certidão de conformidade ambiental expedida pelo órgão ambiental competente. 
 

§ 3º Cada unidade do conjunto de edificações será assinalada por designação 
especial. 

 
Art. 155-I. O condomínio edilício de casas pode ser formado por uma residência ou 

por grupo de residências, desde que constituídas na forma de condomínio e a 
distância entre as mesmas seja de, no mínimo, 5,00m (cinco metros), em qualquer 

situação. 
 

Parágrafo único. Em lotes de esquina, quando o acesso for independente para 
cada residência, o afastamento entre as mesmas poderá ser de 3,00m (três metros), 

em qualquer situação. 
 

Art. 155-J. Cada unidade residencial deverá ter uma área mínima de terreno, 
proporcional à área total do lote, de: 

 
I – 200,00m2 (duzentos metros quadrados) para o condomínio edilício de casas 

formado por 2 (duas) até 10 (dez) unidades residenciais; 
 

II – 250,00m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) para o condomínio edilício 
de casas formado por mais de 10 (dez) unidades residenciais. 

 
 



 
 

 
§ 1º Para as situações descritas no inciso II deste artigo, pelo menos 20% (vinte por 

cento) do total deverá ser destinado para área verde, e quando as condições 
locais justificarem, poderá ser exigido estudo urbanístico, considerando a 

topografia, condições de acesso, estacionamento, iluminação externa, sistema de 
drenagem pluvial, depósito central de lixo e correio. 

 
§ 2º Fica vedada a formação de condomínios de casas com mais de 25 (vinte e 

cinco) unidades residenciais. 
 

Art. 155-L. O direito ao local para estacionamento de veículos, no interior do lote e 
na área privativa de cada unidade, será vinculado à unidade residencial a que 

corresponder, nas dimensões da vaga de estacionamento e condições de acesso 
e manobra. 

 
Art. 155-M. Entre outras exigências que possam ser fixadas em regulamento, o 

condomínio de casas deverá ser dotado de: 
 

I – vias de circulação pavimentadas, inclusive vias de acesso, quando for o caso, 
conforme normas e padrões técnicos dos órgãos competentes e exigências legais; 

 
II – obras destinadas ao escoamento de águas pluviais, inclusive galerias, guias, 

sarjetas, bocas de lobo e canaletas, conforme normas e padrões técnicos dos 
órgãos competentes e exigências legais; 

 
III – construção de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário individual, 

pelo sistema de fossa séptica, filtro e sumidouro, quando não houver rede de 
esgoto próxima à área do condomínio, de acordo com as normas técnicas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e da Vigilância Sanitária, para o 
correto funcionamento do sistema; 

 
IV – quando necessário, obras de contenção de taludes e aterros destinadas a 

evitar desmoronamentos e o assoreamento de águas correntes, conforme normas e 
padrões técnicos dos órgãos competentes e exigências legais; 

 
V – construção de rede de energia elétrica e iluminação externa do condomínio, 

conforme normas e padrões técnicos exigidos pelo órgão, entidade ou empresa 
concessionária do serviço público de energia elétrica; 

 
VI – obras e serviços destinados ao tratamento paisagístico das vias e logradouros, 

conforme normas e padrões técnicos dos órgãos competentes e exigências legais; 
 

VII – construção de sistema de abastecimento de água potável, conforme normas 
e padrões técnicos exigidos pelo órgão competente; 

 
VIII – caixa de correspondência no alinhamento do terreno, separada para cada 

unidade autônoma; 
 

 
 



 
 

 
IX – lixeira ou depósito de lixo, de uso coletivo para todas as unidades, no interior do 

lote, no alinhamento do terreno e locados na área comum do lote; 
 

X – quando a via defronte ao lote possuir pavimentação, deverá ser executado o 
passeio público; 

 
XI - possuir pelo menos uma vaga de estacionamento para cada unidade 

autônoma e vagas de estacionamento para visitantes na área comum, na 
proporção de pelo menos uma para cada três unidades autônomas. 

 
§ 1º Os equipamentos, serviços e edificações comuns no interior do condomínio 

serão executados e mantidos exclusivamente pelo empreendedor e/ou 
condomínio. 

 
§ 2º A largura mínima das vias de circulação interna deverá atender ao disposto no 

art. 155. 
 

§ 3º O sistema viário interno deverá articular-se com o sistema viário público 
existente ou projetado, em um único ponto ou local. 

 
PARTE III 
Condomínio Simples 
 

Art. 155-N. O condomínio simples deverá atender o disposto na legislação federal, 
em especial ao previsto nos artigos 61 e 62 da Lei Federal nº 13.465/2017. 

Parágrafo único: é admitido o condomínio simples, quando o empreendimento 
contiver até 05 (cinco) unidades autônomas.  

 
PARTE IV 
Condomínios Verticais (torres) 
 
Art. 155-O. São considerados condomínios verticais as edificações que comportem 
mais de uma unidade autônoma, agrupadas verticalmente ou em torres em lote 

único. 
 

Parágrafo único. Cada unidade autônoma terá matrícula própria no registro de 
imóveis, indicando a fração ideal, de uso comum e privativa, de acordo com o que 

determina a Lei Civil. 
 

Art. 155-P. Os condomínios verticais obedecerão as seguintes condições: 
 

I – onde houver mais de 10 (dez) unidades residenciais, deverão prever área de 
recreação coletiva; 

II – terreno adequado à estrutura; 
III – atendido por rede pública de esgotamento sanitário; 

IV – quando composto de mais de um bloco, contar com toda a infraestrutura 
interna, como rede de energia, água, pavimentação e outros;  

V - respeitar os parâmetros urbanísticos. 
 



 
 

 
SUB-SEÇÃO II 

Do Direito de Laje 
 
 
Art. 155-Q. Nos termos da legislação federal, poderão ser aprovadas edificações 

autônomas nas formas do direito real de laje. 
Parágrafo único: além de atender os requisitos urbanísticos normais, a aprovação 

de que trata o “caput” deverá ser submetida ao Conselho Municipal de 
Planejamento." 

 
Art. 37. Ficam acrescidos os seguintes dispositivos na Lei Municipal 1.389/2004:  

 
 

"SEÇÃO X 
Da Arrecadação de Imóveis Abandonados 

 

Art. 33A.   Os imóveis urbanos privados abandonados cujos proprietários não 
possuam a intenção de conservá-los em seu patrimônio ficam sujeitos à 
arrecadação pelo Município na condição de bem vago.  

§ 1o  A intenção referida no caput deste artigo será presumida quando o 
proprietário, cessados os atos de posse sobre o imóvel, não adimplir os ônus fiscais 
instituídos sobre a propriedade predial e territorial urbana, por cinco anos.  

§ 2o  O procedimento de arrecadação de imóveis urbanos abandonados 
obedecerá ao disposto em ato do Poder Executivo municipal e observará, no 
mínimo:  

I - abertura de processo administrativo para tratar da arrecadação;  

II - comprovação do tempo de abandono e de inadimplência fiscal;  

III - notificação ao titular do domínio para, querendo, apresentar impugnação no 
prazo de trinta dias, contado da data de recebimento da notificação.  

§ 3o  A ausência de manifestação do titular do domínio será interpretada como 
concordância com a arrecadação.   

§ 4o  Respeitado o procedimento de arrecadação, o Município poderá realizar, 
diretamente ou por meio de terceiros, os investimentos necessários para que o 
imóvel urbano arrecadado atinja prontamente os objetivos sociais a que se 
destina.   

§ 5o  Na hipótese de o proprietário reivindicar a posse do imóvel declarado 
abandonado, no transcorrer do triênio a que alude o art. 1.276 da Lei 
no 10.406/2002, fica assegurado ao Poder Executivo municipal o direito ao 
ressarcimento prévio, e em valor atualizado, de todas as despesas em que 
eventualmente houver incorrido, inclusive tributárias, em razão do exercício da 
posse provisória.  

 



 

 

Art. 33B.  Os imóveis arrecadados pelo Município poderão ser destinados aos 
programas habitacionais, à prestação de serviços públicos, ao fomento da 
regularização fundiária de interesse social ou serão objeto de concessão de direito 
real de uso a entidades civis que comprovadamente tenham fins filantrópicos, 
assistenciais, educativos, esportivos ou outros, no interesse do Município.  

                        Art. 38. Ficam revogados os §§ 1º e 2º do art. 43 e art. 69 da Lei 1.390/2004. 
 

                        Art. 39. O anexo 03 Parâmetros de Ocupação do Solo, da Lei Municipal 1.390/2004  
passa a vigorar conforme disposto no anexo 01 da presente Lei.  

 
                        Art. 40. O anexo 05 Parâmetros de Ocupação do Solo Urbano - da Lei Municipal 

1.390/2004  passa a vigorar conforme disposto no anexo 02 da presente Lei.  
 

                        Art. 41. O anexo 06 – Figuras Ilustrativas, da Lei Municipal 1.390/2004,  passa a vigorar 
conforme o anexo 03 da presente Lei.  

 
                        Art. 42. O anexo 07 Vias Urbanas, da Lei Municipal 1.390/2004  passa a vigorar 

conforme disposto no anexo 04 da presente Lei. 
 

                        Art. 43. Fica acrescido o anexo 10 – Diagnóstico Socioambiental na Lei Municipal 
1.390.2004, conforme disposto no anexo 05 da presente Lei.  

 
                        Art. 44. Fica acrescido o anexo 11 – Plano de Gestão Socioambiental na Lei 

Municipal 1.390.2004, conforme disposto no anexo 06 da presente Lei.  
 

                        Art. 45. Fica acrescido o anexo 12 – Delimitações de Áreas em Alto e Muito Alto Risco 
a Enchentes, Inundações e Movimentos de Massa, na Lei Municipal 1.390.2004, conforme disposto 

no anexo 07 da presente Lei. 
 

                        Art. 46. Fica acrescido o anexo 13 – Estudo de Ocupação de Áreas Irregulares, na Lei 
Municipal 1.390.2004, conforme disposto no anexo 08 da presente Lei. 

 
                       Art. 47. Fica acrescido o anexo 14 – Áreas de Risco, na Lei Municipal 1.390.2004, 

conforme disposto no anexo 09 da presente Lei. 
 
                       Art. 48. Fica acrescido o anexo 15 – Declividade, na Lei Municipal 1.390.2004, 
conforme disposto no anexo 10 da presente Lei. 

 
                       Art. 49. Fica acrescido o anexo 16 – Rios, na Lei Municipal 1.390.2004, conforme 

disposto no anexo 11 da presente Lei. 
 

                       Art. 50. Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação. 
 

Coronel Freitas, 07 de Novembro de 2017. 
 
 

Izeu Jonas Tozetto 
Prefeito Municipal 


