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LEI COMPLEMENTAR Nº. 006/2009 

 

 “DISPÕE SOBRE LEI DE PARCELAMENTO 
DO SOLO NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO 
PIÇARRAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

  

UMBERTO LUIZ TEIXEIRA, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras. 

 

        Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1o Esta Lei Complementar, parte integrante do Plano Municipal de 
Desenvolvimento Urbano Sustentável – PMDU - Balneário Piçarras, disciplina os 
projetos de loteamentos, desmembramentos e remembramentos de terrenos no 
Município, cuja execução dependerá sempre de prévia licença e fiscalização 
municipal, obedecidas as normas estabelecidas nesta Lei, em complementação às 
Leis Federais e Estaduais.  

Art. 2o As disposições desta Lei obrigam os loteamentos, desmembramentos 
ou remembramentos realizados para: 

I – melhor aproveitamento de imóveis; 

II – fins comerciais; 

III – fins de inventário; 

IV – fins de divisão amigável ou judicial e para extinção da comunhão de 
bens; 

V – quaisquer outras finalidades. 
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Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I – Loteamento Urbano – a subdivisão de gleba em lotes destinados à 
edificação de qualquer natureza, com abertura de novas vias de 
circulação, de logradouros públicos ou prolongamentos, modificação ou 
ampliação das vias existentes; 

II – Desmembramento – a subdivisão de gleba em lotes destinada à 
edificação de qualquer natureza, 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; 

III – Remembramento – a união de dois ou mais lotes para formarem uma 
única área.  

 

CAPÍTULO II 

DAS EXIGÊNCIAS URBANÍSTICAS PARA PARCELAMENTO 

Art. 4o O parcelamento do solo para fins urbanos será permitido somente na 
área urbana do Município. 

Art. 5o Obedecidas as normas gerais de apresentação de projetos, de 
especificações técnicas e de aprovação, previstas em Lei, o parcelamento do solo se 
subordinará às diretrizes do PMDU – Balneário Piçarras quanto à utilização das áreas, 
de modo a permitir o desenvolvimento urbano integrado. 

Art. 6o 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, parques e para os lotes em função da sua 
localização, destino e uso, harmonizando-se com a topografia e conforme as 
exigências do PMDU – Balneário Piçarras. 

Art. 7o A Administração Municipal, tendo em vista as diretrizes básicas do 
PMDU – Balneário Piçarras, as conveniências de circulação e o desenvolvimento 
provável da região interessada, imporá exigências no sentido de adequar o 
parcelamento e interligar vias que venham interessar ao sistema viário. 

Parágrafo único. As informações necessárias às mudanças impostas 
deverão ser fornecidas pelo Órgão Municipal de Planejamento Urbano na ocasião das 
respostas às consultas prévias formuladas. 
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Art. 8o Em todos os parcelamentos que forem projetados no Município, os 
lotes deverão possuir área testada mínimas de acordo com o disposto na Tabela 01 
do Anexo I desta Lei Complementar. 

Art. 9o Fica vedado o parcelamento do solo para fins urbanos nas áreas: 

I – onde as condições geotécnicas não aconselhem a edificação; 

II – destinadas à preservação ambiental, inseridas nas Zonas de 
Preservação Permanente; 

III – em terrenos onde a poluição impeça condições ambientais 
adequadas sem que sejam previamente saneados; 

IV – no terço superior dos morros, montes e montanhas com altura 
superior a 50,00m (cinqüenta) metros em relação ao nível do mar; 

V – em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por 
cento). 

Art. 10. Em terrenos alagadiços ou pantanosos poderá ser aprovado o 
parcelamento do solo para fins urbanos após a execução efetiva das obras de aterro 
e drenagem realizadas de acordo com projeto técnico de engenharia devidamente 
aprovado pelo Órgão Municipal de Planejamento Urbano e pelo Órgão Municipal de 
Meio Ambiente e sob a responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado 
pelo CREA/SC. 

Art. 11. A denominação e a colocação de placas nas vias e logradouros 
públicos, bem como a determinação da numeração das edificações neles localizadas 
é de competência exclusiva da Administração Municipal. 

Art. 12. Não caberá à Administração Municipal qualquer responsabilidade 
pelas diferenças eventualmente existentes entre as dimensões dos lotes projetados e 
as dimensões reais dos lotes implantados, sendo esta responsabilidade exclusiva do 
loteador e responsável técnico. 

Art. 13. Os responsáveis pelos parcelamentos já implantados ou em fase de 
implantação e não aprovados pelo Poder Público Municipal terão o prazo de 180 
(cento e oitenta dias) a partir da data de publicação desta Lei para providenciarem a 
regularização dos mesmos, adaptando-os às exigências desta Lei, sob pena de 
sofrerem embargo e demolição das obras já executadas. 

Art. 14. Qualquer projeto de parcelamento poderá ser recusado total ou 
parcialmente pelo Órgão Municipal de Planejamento Urbano, tendo em vista: 

I – as diretrizes urbanísticas estabelecidas no PMDU – Balneário Piçarras; 
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II – as diretrizes de desenvolvimento regional estabelecidas nos planos 
oficiais vigentes; 

III – a defesa dos recursos naturais do Município; 

IV – evitar o adensamento urbano em áreas impróprias ou que não 
disponham de infra-estrutura adequada para atender a demanda gerada. 

 

CAPÍTULO III 

DOS REQUISITOS MUNICIPAIS 

 

SEÇÃO I 

DA ÁREA PÚBLICA 

Art. 15. Será reservada e entregue ao Município, sem ônus para este, no 
mínimo 35% (trinta e cinco por cento) da área loteável do imóvel, destinada ao 
sistema viário, a implantação de equipamentos urbanos e comunitários, bem como 
os espaços públicos para uso público nos loteamentos residenciais e 40 % (quarenta 
por cento) da área loteável nos loteamentos industriais. 

§ 1o Entende-se por área loteável do imóvel a área representada pela área 
total do imóvel, excluídas as Zonas de Preservação Permanente que por ventura 
incidam sobre a mesma. 

§ 2o A localização da área a ser reservada será determinada pelo Órgão 
Municipal de Planejamento Urbano, de modo a integrá-la harmonicamente à 
estrutura urbana, considerado os seguintes fatores: 

I – acessibilidade da área em relação ao conjunto, ao sistema viário 
projetado e existente, bem como às atividades existentes ou previstas nas 
áreas contíguas; 

II – minimização das intervenções no meio físico; 

III – topografia adequada aos objetivos a que se destinam. 

Art. 16. As áreas destinadas à equipamentos urbanos e comunitários 
deverão corresponder a no mínimo 10% da área loteável, as áreas verdes serão no 
mínimo iguais a 10% (dez por cento) da área loteável devendo o restante das áreas 
ser destinadas ao sistema viário.  
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Art. 17. As áreas de que trata o art. 16 a serem entregues ao Município 
terão no mínimo 50 % (cinqüenta por cento) de seu total em um só perímetro, onde 
seja possível inscrever um círculo com raio mínimo de 10 m (dez metros), e em 
terreno com declividade inferior a 30% (trinta por cento); 

 

SEÇÃO II 

DOS LOTEAMENTOS INDUSTRIAIS  

 Art. 18. Na Zona de Desenvolvimento Industrial – ZDI, e na Zona de Apoio 
ao Uso Industrial – ZAI, definidas na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo 
serão admitidos loteamentos industriais, onde, no mínimo, 40% da área loteável do 
imóvel, deverá ser destinada a implantação do sistema viário, de equipamentos 
urbanos e comunitários e áreas verdes. 

Art. 19. O Órgão Municipal de Planejamento Urbano, dependendo do porte 
e localização do empreendimento, poderá requisitar sistema especial de acesso, 
visando a segurança e fluidez de tráfego. 

Art. 20. As vias de circulação interna do loteamento industrial terão 
obrigatoriamente pavimentação adequada para suportar a carga dos veículos que 
por ela circularão. 

Art. 21. Quando o loteamento industrial confrontar com área não industrial, 
deverá dispor de cinturão verde conforme estabelecido no §3º do art. 24 da Lei de 
Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo. 

Art. 22. Nos loteamentos industriais com lotes maiores que 15.000,00 m² 
(quinze mil metros quadrados) deverão ser previstas áreas para equipamentos 
comunitários, cujos percentuais serão de no mínimo: 

I – 5% (cinco por cento) da área loteável destinada à implantação de área 
verde de preservação ou de lazer, não podendo ser incluído nesta área, o 
cinturão verde estipulado no artigo 21 desta Lei; 

II – 2% (dois por cento) da área loteável, destinada à implantação de 
equipamentos comunitários, quando a área da gleba for de até 
100.000,00 m² (cem mil metros quadrados); e 

III – 1,5% (um vírgula cinco por cento) da área total do terreno, 
destinada a implantação de equipamentos comunitários, quando a área da 
gleba for superior a 100.000,00m²  (cem mil metros quadrados). 
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SEÇÃO III 

 

DO SISTEMA VIÁRIO 

 

Art. 23. O sistema viário do loteamento deverá ser projetado de modo a 
constituir uma rede hierarquizada de vias, integradas ao sistema viário já existente 
no entorno do loteamento pretendido. 

Art. 24. As vias projetadas no loteamento deverão ser classificadas nas 
seguintes categorias: 

 

I – Vias Arteriais; 

II – Vias Coletoras; 

III – Vias Locais, subdivididas em: 

     a) Ruas: 

         1) Principais. 

§ 2o As dimensões da pista de rolamento, canteiros, passeios, raios de 
concordância e espaçamento da arborização para cada uma das vias estão 
apresentadas na prancha 01 do Anexo III do PMDU – Balneário Piçarras. 

§ 3o As novas vias locais que interligam duas outras vias, darão acesso a um 
máximo de 30 (trinta) novos lotes ou apresentarão uma extensão máxima de 180m 
(cento e oitenta metros). 

§ 4o As novas vias locais sem saída, com bolsões de retorno, darão acesso a 
um máximo de 20 (vinte) novos lotes ou apresentarão uma extensão máxima de 
120m (cento e vinte metros).  

§ 5o Os bolsões de retorno deverão ser executados com raio mínimo de 
12,00m (doze metros) de diâmetro. 
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SEÇÃO IV 

DOS PARÂMETROS DOS LOTES 

Art. 25. Para efeito desta Lei os parâmetros a serem observados para o 
dimensionamento dos lotes na área urbana do Município de Balneário Piçarras, sejam 
eles de propriedade pública ou privada seguirão as normas apresentadas nesta 
seção. 

Art. 26. Nas diferentes zonas urbanas os parâmetros mínimos das áreas e 
testadas dos novos lotes estão estabelecidos na Tabela 01 do Anexo I, parte 
integrante desta Lei. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DO PROCESSO DE PARCELAMENTO 

Art. 27. O processo de parcelamento do solo no Município de Balneário 
Piçarras seguirá as seguintes fases: 

I – diretrizes; 

II – consulta prévia de viabilidade técnica; 

III – análise e aprovação de projeto técnico; 

IV – emissão de alvará de licença para inicio das obras; 

V – hipoteca; 

V – execução das obras; 

VI – registro definitivo e liberação do loteamento. 

Parágrafo único. Os interessados em desmembramentos e 
remembramentos deverão cumprir somente a fase estabelecida item II e III deste 
artigo e registro definitivo do remembramento ficando desobrigados do disposto nos 
demais itens. 
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SEÇÃO I 

DA CONSULTA PRÉVIA DE VIABILIDADE TÉCNICA 

Art. 28. O requerimento de consulta prévia de viabilidade técnica será 
preenchido em folha padrão fornecida pelo Órgão Municipal de Planejamento Urbano 
do Município, deverá indicar a finalidade a que se destina o parcelamento e estar 
assinado pelo requerente. 

Art. 29. Ao requerimento de consulta prévia de viabilidade técnica o 
interessado deverá anexar: 

I – 2 (duas) vias de planta da situação do terreno em relação ao bairro 
onde está localizado na escala 1:10.000;  

II – 2 (duas) vias de levantamento planialtimétrico da área a ser parcelada 
contendo: 

a) perímetro da área com suas dimensões e direções; 

b) orientação magnética; 

c) curvas de nível de metro em metro amarradas a uma referência de 
nível (RN) identificável em relação ao nível do mar; 

d) elementos existentes na área, tais como: cursos d’água; fundos de 
vale; bosques, partes alagadiças; mananciais; edificações; linhas de 
transmissão de energia; faixa de domínio da marinha ou outros que 
porventura existirem; 

e) caracterização do arruamento contíguo à área; 

III – comprovante de pagamento da taxa de consulta prévia de viabilidade 
técnica; 

IV – outras indicações que possam interessar à orientação geral do 
parcelamento, a critério do Órgão Municipal de Planejamento Urbano. 

§1o O requerente deverá apresentar as plantas solicitadas nos itens II e IV 
deste artigo em duas vias assinadas por ele e pelo profissional responsável pela 
elaboração das mesmas acompanhadas das devidas Anotações de Responsabilidade 
Técnica – ARTs devidamente registradas no CREA/SC  

§2o Sempre que julgado necessário será exigida a extensão do levantamento 
planialtimétrico ao longo de uma ou mais divisas das áreas a parcelar, numa faixa 
externa de até 100,00 m (cem metros), a critério do Órgão Municipal de 
Planejamento Urbano. 
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Art. 30. O Órgão Municipal de Planejamento Urbano, ao responder a 
consulta de viabilidade técnica deverá indicar as seguintes diretrizes urbanísticas: 

I – a zona a que pertence o imóvel; 

II – as áreas e testadas mínimas dos lotes permitidos; 

III – as vias existentes ou projetadas que compõem o sistema viário do 
Município no entorno do parcelamento pretendido e suas respectivas 
faixas de domínio; 

IV – a localização dos terrenos destinados a equipamentos urbanos e 
comunitários, bem como as áreas livres destinadas ao uso público 
existente no entorno do parcelamento pretendido; 

V – as áreas destinadas à preservação ambiental; 

VI – a infra-estrutura de abastecimento de água e de energia elétrica 
existente no entorno do parcelamento; 

VII – o sistema de drenagem pluvial existente; 

VIII – os limites das faixas sanitárias e das faixas "non aedificandi"; 

Art. 31. A Administração Municipal deverá fornecer a resposta à consulta 
prévia de viabilidade técnica requerida num prazo máximo de 60 (sessenta) dias a 
contar da data do protocolo da mesma no Órgão Municipal de Planejamento Urbano. 

Art. 32. As diretrizes constantes da resposta à consulta prévia de viabilidade 
técnica terão validade por 1 (um) ano a contar da data da resposta. Findo o prazo e 
não tendo sido aprovado o projeto o proprietário deverá refazer a consulta com 
documentos atualizados.  

 

SEÇÃO II 

DA ANÁLISE E APROVAÇÃO DO 

PROJETO TÉCNICO 

SUBSEÇÃO I 

DOS PROJETOS DESTINADOS A DESMEMBRAMENTOS E 
REMEMBRAMENTOS 
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Art. 33. Os interessados em desmembramentos e remembramentos deverão 
apresentar o requerimento de análise e aprovação de projeto técnico que será 
preenchido em folha padrão fornecida pelo Órgão Municipal de Planejamento Urbano 
do Município, sendo que este deverá indicar a finalidade a que se destina o 
parcelamento e estar assinado pelo requerente. 

Art. 34. Ao requerimento de análise e aprovação de projeto técnico o 
interessado deverá anexar: 

I – documentação do requerente: 

a) pessoa física: fotocópia da carteira de identidade e do cartão do 
CPF; 

b) pessoa jurídica: fotocópia do CNPJ e do contrato social da empresa e 
fotocópia da carteira de identidade e do CPF do titular da empresa; 

II – prova de domínio do terreno através de fotocópia da matricula do 
imóvel no cartório de registro de imóveis e fotocópia das escrituras ou 
contratos de transferência, quando for o caso; 

III – planta da situação do terreno em relação ao bairro onde está 
localizado na escala 1:10.000;  

IV – levantamento planimétrico da área a ser desmembrada ou das áreas 
a serem remembradas contendo: 

a) perímetro da(s) área(s) com suas dimensões e direções existentes 
antes do desmembramento ou remembramento proposto; 

b) perímetro da(s) área(s) com suas dimensões e direções de acordo 
com o desmembramento ou remembramento proposto; 

c) orientação magnética; 

d) caracterização do arruamento contíguo à área; 

e) memorial descritivo das áreas objeto do projeto. 

V – comprovante de pagamento da taxa de análise e aprovação de projeto 
de desmembramento ou remembramento; 

VI – outras indicações que possam interessar à orientação geral do 
projeto, a critério do Órgão Municipal de Planejamento Urbano. 

Parágrafo único. O requerente deverá apresentar as plantas solicitadas nos 
itens III e IV deste artigo em duas vias assinadas por ele e pelo profissional 
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responsável pela elaboração das mesmas acompanhadas das devidas Anotações de 
Responsabilidade Técnica – ARTs devidamente registradas no CREA/SC. 

Art. 35. A Administração Municipal terá um prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias, a contar da data do protocolo do requerimento no Órgão Municipal de 
Planejamento Urbano, para aprovar ou não o projeto proposto. 

Parágrafo único. Caso sejam necessárias correções no projeto proposto ou 
complementações de documentação o prazo a que se refere o caput deste artigo 
contará a partir da data da última apresentação dos documentos. 

Art. 36. Uma vez aprovado o projeto, o requerente terá um prazo máximo 
de 1 (um) ano para regularizar a situação do imóvel junto aos cartórios competentes. 
Findo o prazo a aprovação será nula de pleno direito e o processo deverá ser refeito. 

 

SUBSEÇÃO II 

 

DOS PROJETOS DESTINADOS A LOTEAMENTOS 

Art. 37. Com base nas diretrizes fornecidas pelo Órgão Municipal de 
Planejamento Urbano, e com base nas exigências desta Lei, o interessado elaborará 
o projeto de parcelamento do solo que será analisado para efeito das providências 
legais e liberação do alvará de licença para início das obras. 

Parágrafo único. Não poderá ser aprovado projeto de loteamento, cujo 
requerente, proprietário do imóvel ou o executor possuir outros loteamentos em 
situação irregular. 

Art. 38. Para efeito de análise e aprovação de projetos técnicos ficam os 
loteamentos divididos em 2 (duas) categorias estabelecidas segundo a finalidade 
prevista: 

I – Loteamento Residencial – aqueles destinados ao uso residencial, onde 
a implantação de atividades comerciais e de prestação de serviços serão 
admitidas conforme o disposto na Lei de Zoneamento e Uso e Ocupação 
do Solo; 

II – Loteamento Industrial – aqueles destinados exclusivamente ao uso 
industrial e/ou suas atividades complementares. 

Art. 39. Para análise e aprovação do projeto o interessado deverá 
apresentar ao Órgão Municipal de Planejamento Urbano requerimento de análise e 
aprovação de projeto técnico, devidamente assinado, que será preenchido em folha 
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padrão fornecida pelo Município, indicando a finalidade a que se destina o 
loteamento. 

Art. 40. Ao requerimento de análise e aprovação de projeto técnico o 
requerente deverá anexar: 

I – cópia da consulta prévia de viabilidade técnica; 

II – documentação do requerente: 

a) pessoa física: fotocópia da carteira de identidade e do cartão do 
CPF; 

b) pessoa jurídica: fotocópia do CNPJ e do contrato social da empresa e 
fotocópia da carteira de identidade e do CPF do titular da empresa; 

III – certidões negativas: 

a) do registro do imóvel no cartório de registro de imóveis; 

b) de ônus reais sobre o imóvel; 

c) de tributos municipais sobre o imóvel; 

d) de ações civis e criminais do requerente. 

IV – projeto urbanístico da área a ser loteada; 

V – projetos complementares do loteamento a ser aprovado; 

VI – projeto de terraplenagem dos lotes, cálculo analítico do levantamento 
topográfico e laudo geotécnico do loteamento, quando exigido pelo Órgão 
Municipal de Planejamento Urbano; 

VII – comprovante de pagamento da taxa de análise e aprovação de 
projeto de loteamento. 

Parágrafo único. O requerente deverá apresentar as plantas solicitadas nos 
itens IV, V e VI deste artigo em duas vias assinadas por ele e pelo profissional 
responsável pela elaboração das mesmas acompanhadas das devidas Anotações de 
Responsabilidade técnica – ARTs devidamente registradas no CREA/SC. 

Art. 41. O projeto urbanístico, citado no item IV do artigo 40 deverá conter: 

I – planta geral de localização que compreenda a região onde o terreno 
estiver localizado, os logradouros vizinhos e o zoneamento previsto na Lei 
de Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo Urbano; 
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II – planta planialtimétrica na escala mínima de 1:500 indicando: 

a) norte magnético e verdadeiro; 

b) pontos de amarração ou de referência da obra; 

c) cursos d'água, áreas alagadiças e mananciais, se houverem; 

d) alinhamento das vias públicas existentes e respectivo gabarito; 

e) edificações existentes; 

f) subdivisão das quadras em lotes com as respectivas dimensões e 
numeração; 

g) sistema de vias com a respectiva hierarquia e gabaritos de acordo 
com § 1o do artigo 58 da Lei de Diretrizes Urbanísticas; 

h) dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas, arcos, 
pontos de tangência e ângulos centrais das vias; 

i) perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circulação e 
praças; 

j) marcos de alinhamento e nivelamento localizados nos ângulos das 
curvas e linhas projetadas; 

k) em planta e perfis todas as linhas de escoamento das águas pluviais 
e respectivas bocas de lobo; 

l) praças e demais áreas públicas estabelecidas pela legislação vigente, 
observados os critérios mínimos previstos nesta Lei; 

m) áreas de preservação permanente, faixas sanitárias e faixas "non 
aedificandi" estabelecidas pela legislação vigente; 

n) linhas de transmissão de energia e suas faixas de domínio, se 
houverem; 

o) áreas destinadas à instalação de bombas de recalque e reservatório 
de água, se houverem; 

p) quadro resumo das diversas áreas indicadas no projeto. 

Art. 42. Os projetos complementares, citados no item V do artigo 40 
deverão constar de: 
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I – projeto de rede de abastecimento d'água aprovada pela concessionária 
competente; 

II – projeto de rede elétrica e de iluminação pública aprovado pela 
concessionária competente; 

III – projeto de rede de escoamento das águas pluviais dimensionadas, 
conforme cálculo de vazão do trecho ou bacia contribuinte, obedecendo 
aos seguintes critérios: 

a) precipitação pluviométrica mínima de 100 mm/h (cem milímetros por 
hora); 

b) galerias condutoras, coletoras e locais, com tubulação em pelo 
menos um dos lados da rua, com diâmetro mínimo de 0,40 m 
(quarenta centímetros) e rede transversal com diâmetro mínimo de 
0,30 m (trinta centímetros); 

c) caimento mínimo da tubulação igual a 1% (um por cento) e 
profundidade de recobrimento igual a 1,00 m (um metro); 

d) localização das bocas-de-lobo e da canalização pública receptora, 
com respectivo diâmetro; 

e) canalização tubos ou em canais fechados de seção retangular ou de 
material disponível no comércio, ou em canal aberto, obras de arte 
(pontes, pontilhões, muros de arrimo, etc., todas em concreto armado 
e com projeto completo. 

§ 1o Com a implantação futura do sistema de tratamento de esgotos (ETE) 
na cidade, será exigido projeto de rede de esgotos cloacais, aprovado pela 
concessionária competente. 

§ 2o Quando a drenagem pluvial a jusante for insuficiente ou não existir na 
rua onde o loteamento desaguar suas águas pluviais, a solução do problema será 
indicada pelo Órgão Municipal de Planejamento Urbano e será custeada e executada 
pelo loteador; 

§ 3o Onde não existir rede de água, o loteador deverá, com aprovação da 
concessionária competente, executar o projeto de abastecimento e tratamento a 
partir da captação em manancial existente na área ou a partir de poços artesianos. 

§ 4o Caso a concessionária competente não assuma a operação do sistema 
de abastecimento de água. O Município indicará e fiscalizará a forma de operação. 
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Art. 43. Os projetos de loteamentos deverão prever a máxima conservação 
da cobertura vegetal possível, a título de contenção dos efeitos negativos da erosão, 
devendo para tanto: 

I – apresentar um levantamento da cobertura vegetal natural existente, 
acompanhado de laudo emitido por profissional legalmente habilitado, 
quando solicitado pelo Órgão Municipal do Meio Ambiente; 

II – apresentar autorização de corte da cobertura vegetal do terreno, 
expedida pelo Órgão Municipal do Meio Ambiente. 

Art. 44. Todas as ruas deverão ter o declive longitudinal mínimo de 0,5% 
(zero vírgula três por cento) e o máximo de 12% (vinte por cento), bem como 
declividade transversal mínima de 2% (dois por cento) e máximo de 4% (quatro por 
cento). 

§ 1o Nos movimentos de terras ocasionados pela implantação das vias 
deverão ser previstas obras e tratamentos da superfície para conter a erosão; 

§ 2o Nas áreas onde houver necessidade da retirada da cobertura vegetal 
existente, deverão ser projetadas obras de contenção da erosão. 

Art. 45. A Administração Municipal terá um prazo máximo de 60 (trinta) 
dias, a contar da data do protocolo do requerimento no Órgão Municipal de 
Planejamento Urbano, para aprovar ou não o projeto proposto. 

Parágrafo único. Caso sejam necessárias correções no projeto proposto ou 
complementações de documentação o prazo a que se refere o caput deste artigo 
contará a partir da data da última apresentação dos documentos. 

Art. 46. Uma vez aprovado o projeto, o requerente terá um prazo máximo 
de 1 (um) ano para solicitar a expedição do alvará de licença para inicio das obras. 
Findo o prazo a aprovação será nula de pleno direito e o processo deverá ser refeito. 

 

SEÇÃO III 

DO ALVARÁ DE LICENÇA PARA INÍCIO DAS OBRAS 

Art. 47. Para obtenção do alvará de licença para inicio das obras o 
interessado deverá apresentar ao Órgão Municipal de Planejamento Urbano: 

I – requerimento devidamente assinado pelo proprietário do imóvel a ser 
parcelado; 
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II – informação do número do processo de aprovação do projeto técnico 
ou cópia do projeto técnico de desmembramento devidamente aprovado; 

III – comprovante de quitação da taxa de licenciamento. 

Parágrafo único. Caso o pedido de licenciamento, feito depois de 
transcorrido 30 (trinta) dias após a aprovação do projeto técnico, o requerente 
deverá apresentar certidão negativa do imóvel, atualizada, com a finalidade de 
comprovar a quitação dos impostos. 

 

SEÇÃO IV 

DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO LOTEAMENTO 

Art. 48. Expedido o alvará de licença para o início das obras, o loteador 
poderá dar início às mesmas, mediante comunicação dirigida à Administração 
Municipal. 

Art. 49. O loteador deverá executar os seguintes serviços conforme os 
projetos já liberados: 

I – demarcação das quadras com marcos de concreto com dimensões de 
12 x 12 x 60 cm; 

II – abertura de todas as vias de circulação conforme o as seguintes 
disposições: 

a) todas as vias receberão sub-base de revestimento primário com 
material de boa qualidade em espessura mínima de 20 cm (vinte 
centímetros); 

b) para as vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedos ou similares 
além da sub-base será executada base de areia de 15 cm (quinze 
centímetros) de espessura, possuindo travamento a cada 20,00 m 
(vinte metros) para vias com mais de 15% (quinze por cento) de 
declividade; 

c) para as vias pavimentadas com asfalto, além da sub-base, será 
executada base de brita graduada de no mínimo 15 cm (quinze 
centímetros) de espessura e um revestimento de concreto asfáltico 
usinado a quente – CAUQ de no mínimo 5 cm (cinco centímetros) de 
espessura; 
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d) quando o loteador iniciar a execução da pavimentação das ruas, 
deverá fazer comunicação por escrito neste sentido ao órgão municipal 
competente a fim de possibilitar o acompanhamento da obra; 

III – implantação dos meio-fios em pedra ou concreto pré-moldado com 
espessura mínima de 10 cm (dez centímetros) e altura mínima de 30 cm 
(trinta centímetros), rejuntados com argamassa de cimento; 

IV – obras de consolidação e arrimo, pontilhões e qualquer obra de arte 
necessária à conservação das ruas; 

V – rede de abastecimento d'água potável, com sistema de captação e 
tratamento se for o caso; 

VI – rede de distribuição de energia e iluminação pública; 

VII – rede de águas pluviais: 

a) as canalizações deverão ser recobertas e devidamente compactadas 
após autorização por escrito da fiscalização do Órgão Municipal 
Competente; 

b) a tubulação de águas pluviais será assentada em berço de brita, 
pranchas de madeira ou de concreto, a critério do Órgão Municipal 
Competente; 

c) as bocas de lobo deverão ser de blocos de concreto ou concreto, 
com grelha de ferro fundido ou concreto armado e com espaçamento 
máximo de 30,00m (trinta metros), com rebaixo; 

d) nas vias com declividade superior a 15% (quinze por cento) a boca 
de lobo deverá ter espaçamento máximo de 20,00m (vinte metros); 

e) quando a rede de água pluvial tiver que desaguar em terreno de 
confrontante de forma a alterar as condições originais de qualidade e 
quantidade de efluentes, o órgão municipal competente, em comum 
acordo com o confrontante, indicará a solução a ser executada pelo 
loteador, às expensas deste; 

VIII – recomposição vegetal de todos os taludes; 

IX – implantação dos hidrantes de coluna, conforme prescreve a norma de 
segurança contra incêndios do Corpo de Bombeiros; 

X – rede de esgoto cloacal, quando for o caso. 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BALNEARIO PICARRAS 
CNPJ: 83.102.335/0001-48 
GABINETE DO PREFEITO 

 

Rua Alexandre G. Figueredo, 68 – Balneário Piçarras – SC – CEP: 88.380-000 – Fone (47) 3347-4747 
 

Art. 50. A pavimentação das vias poderá ser executada após a liberação do 
loteamento em um prazo máximo de 1 (um) ano a contar da data da liberação, 
desde que obedeça ao disposto no artigo 56 desta Lei. 

Art. 51. As áreas reservadas para os equipamentos urbanos públicos, áreas 
verdes e comunitários, deverão ser mantidas com a cobertura vegetal existente, até 
que o Município lhes dê destinação, salvo determinação expressa do Órgão Municipal 
de Planejamento Urbano. 

Art. 52. Em qualquer tempo poderá ser requerida a modificação do 
loteamento, devendo o pedido atender o estabelecido em Lei. 

Art. 53. O prazo máximo para execução de todas as obras do loteamento é 
de 2 (dois) anos, contados a partir da data da emissão do alvará de licença para 
inicio das obras. 

Parágrafo único. O loteador que não cumprir o prazo disposto neste artigo, 
ficará sujeito à multa de 5.000 UFM (cinco mil), reaplicáveis semestralmente até a 
conclusão da obra. 

 

SEÇÃO V 

DO REGISTRO E APROVAÇÃO DEFINITIVA  

DO LOTEAMENTO 

Art. 54. Uma vez realizadas as obras, e estando quitados os tributos 
municipais, a Administração Municipal, a requerimento do interessado, e após as 
competentes vistorias, o mesmo promoverá o registro do loteamento fornecendo 
certidão e cópia visada do projeto para serem averbadas no Registro de Imóveis pelo 
interessado. 

Art. 55. A Administração Municipal poderá registrar e aprovar 
definitivamente o projeto de loteamento com as obras de infra-estrutura 
incompletas, desde que o loteador ofereça como hipoteca a favor do Município de 
Piçarras área do terreno a ser loteado no valor correspondente ao custo dos 
trabalhos a serem realizados. 

§1o Para a aceitação da hipoteca o interessado deverá apresentar 
cronograma de execução das obras relativas à implantação do loteamento. 

§2o Caberá ao Órgão Municipal de Planejamento Urbano, o cálculo do custo 
das obras a serem realizadas. 
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§3o Caberá à Prefeitura Municipal a avaliação e a determinação da área a 
ser hipotecada em garantia, que utilizará valor corrente do mercado imobiliário de 
Piçarras. 

§4o Em todo loteamento aprovado por meio de hipoteca e devidamente 
registrado no registro de imóveis, será exigida a instalação de placa em dimensões 
mínimas de 2,00 (dois) m x 3,00 (três) m que será fixada em local visível, com as 
seguintes informações: 

I – nome do responsável pelo empreendimento; 

II – nome do empreendimento; 

III – nome e registro no CREA/SC do responsável técnico; 

IV – data da aprovação do projeto de loteamento pelo Município; 

V – data para o término da execução das obras; 

VI – número do registro do projeto de loteamento aprovado no Município; 

VII – número do registro do loteamento aprovado junto ao Registro de 
Imóveis; 

VIII – na placa também será colocado os seguintes textos: 

 

"Este empreendimento está aprovado com a hipoteca dos lotes 
....,....,..., e ....., como garantia da execução das obras de infra-
estrutura, estando liberada a venda dos demais lotes" 

"Consulte sempre a Prefeitura antes de comprar um lote". 

 

 Art. 56. Vencido o prazo estipulado e não tendo sido concluída a infra-
estrutura, O Município executará a hipoteca dos lotes, e terá um prazo máximo de 2 
(dois) anos a partir do transitado em julgado desse processo de execução. 

Art. 57. Uma vez realizadas as obras de que trata o artigo 42, a 
Administração Municipal, a requerimento do interessado e após a aceitação da infra-
estrutura executada, fará a liberação da respectiva hipoteca. 

Art. 58. Depois de aceitas as obras de abertura de um logradouro pela 
Municipalidade o Prefeito Municipal baixará decreto reconhecendo-o como logradouro 
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público, e dar-lhe-á denominação mediante Lei aprovada pela Câmara de 
Vereadores. 

Parágrafo único. Não poderão receber denominação, nem serão 
reconhecidas como ruas públicas oficiais os logradouros que não dispuserem da 
infra-estrutura prevista nesta Lei. 

Art. 59. É vedado vender ou prometer vender parcela ou lote de 
parcelamento não liberado pela Municipalidade e não registrado no Registro de 
Imóveis competente, impondo-se a quem o fizer as penalidades da Legislação 
Federal em vigor. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 60. Quando do registro e da aprovação definitiva do projeto de 
parcelamento, o requerente deverá acrescentar ao processo 3 (três) vias da planta 
de divisão dos lotes, 3 (três) vias dos projetos complementares e 3 (três) vias do 
memorial descritivo do parcelamento. 

Art. 61. Não poderá ser liberado o alvará para implantação de infra-
estrutura do loteamento pertencente a loteador que possua débitos desta gleba 
junto ao Município. 

Art. 62. A aprovação do loteamento ou desmembramento não implica em 
nenhuma responsabilidade por parte do Poder Executivo Municipal quanto a 
eventuais divergências referentes a dimensões de quadras ou lotes, quanto a direito 
de terceiros em relação às áreas arruadas ou loteadas, nem para quaisquer 
indenizações decorrentes de despesa para acertar o traçado de ruas que não 
obedeceram aos arruamentos limítrofes mais antigos ou às disposições da Lei de 
Diretrizes Urbanísticas. 

Art. 63. Passado o prazo da execução e não tendo o requerente dado curso 
à finalização do processo, este será arquivado por desinteresse ficando revogadas as 
autorizações concedidas. 

Art. 64. Os loteamentos ou desmembramentos efetuados sem autorização 
da Administração Municipal estarão sujeitas: 

a) a Embargo e notificação preliminar com prazo de 90 (noventa) dias 
para que o mesmo regularize sua situação perante a administração 
pública, sendo o prazo prorrogável a critério do Órgão Municipal de 
Planejamento Urbano; 
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b) findo o prazo para regularização sem que esta tenha ocorrido, será 
aplicada a multa de 2.000 (duas mil) UFM, sem prejuízo das demais 
cominações legais, comunicando-se o fato de imediato ao Ministério 
Público. 

Art. 65. Nenhum benefício do Poder Público Municipal ou Estadual será 
estendido a terrenos desmembrados ou loteados sem a prévia autorização da 
Administração Municipal. 

Art. 66. As pranchas de desenho referidas nesta Lei deverão obedecer aos 
tamanhos A0 a A4. da  ABNT  e  caso haja necessidade de tamanhos maiores, serão 
admitidas composições de pranchas com superposição, e os números e letras 
deverão obedecer a um tamanho mínimo de 2,5 mm (CL 80) podendo ser aceito o 
tamanho 1,5mm (CL 60) para indicações de ângulos e demais medidas auxiliares que 
não sejam indicadores das dimensões ou propriedades dos lotes bem como da gleba. 

Art. 67. O Município poderá executar parcelamento para fins de habitação 
de interesse social, bem como autorizar esse tipo de parcelamentos a terceiros, com 
dimensões inferiores ao estabelecido na Tabela 01 do Anexo I, parte integrante 
desta Lei, após parecer da Comissão Técnica de Urbanismo, enquanto não existir Lei 
específica para habitação de interesse social. 

Art. 68. Poderão ser aprovados, em situações excepcionais, parcelamentos 
de terrenos cujos lotes se encontrem em desacordo com a Tabela 01 do Anexo I 
desta Lei, ouvido o Órgão Municipal de Planejamento Urbano e mediante parecer 
prévio favorável da Comissão Técnica de Urbanismo e Lei especifica. 

Art. 69. Todos os projetos, pareceres, laudos e relatórios de impacto 
ambiental anexos ao processo de aprovação do parcelamento e despachos dos 
Órgãos Municipais, deverão estar de acordo com a regulamentação profissional do 
CREA. 

Art. 70. Nas ocupações irregulares o Município poderá regularizar os 
parcelamentos em desacordo com a Tabela 01 do Anexo I desta Lei, conforme Lei 
específica para cada caso e mediante parecer favorável da Comissão Técnica de 
Urbanismo. 

Art. 71. Os loteamentos irregulares ou aprovados há mais de cinco anos e 
ainda não concluídos devem ser regularizados de acordo com as exigências desta Lei 
Complementar. 

Art. 72. As infrações a presente Lei darão ensejo a multa, embargo 
administrativo e à demolição da obra, quando for o caso, bem como a anulação do 
ato de aprovação de loteamento 
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§1o As multas poderão variar de 100 (cem) a 5.000 (cinco mil) UFM vigentes 
na data da infração, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis. 

§2o O valor da multa será graduado de acordo com a gravidade da infração. 

Art. 73. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
 

Balneário Piçarras (SC), 28 de janeiro de 2009. 
 
 
 

Umberto Luiz Teixeira 
Prefeito Municipal 

 
A presente Lei Complementar nº. 006/2009 encontra-se registrada e arquivada 
nesta Secretaria Municipal  de Administração e Fazenda e publicada no Mural do 
edifício sede da Prefeitura, em 28 de janeiro de 2009. 
 
 
 

Carlos Alberto Francisco.  
Secretário Municipal de Administração e Fazenda. 

 

 

 

 
 


