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“

PARCELAMENTO - qualquer divisão do solo
com ou sem abertura de logradouros, que
resulte, sempre, em novas unidades
imobiliárias, destinadas a ediﬁcação. São
modalidades de parcelamento, o loteamento,
o desmembramento e o desdobro.

CONTEXTO GERAL

ESTADUAL

LEI FEDERAL Nº 6.766/1979

LEI ESTADUAL Nº 17.492/2018

MUNICIPAL
LEI MUNICIPAL Nº 1.436/1998
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LOTEAMENTOS CONVENCIONAIS

DESMEMBRAMENTOS E REMEMBRAMENTOS

Subdivisão de gleba em lotes destinados à
ediﬁcação, com abertura de novas vias de
circulação, de logradouros públicos ou
prolongamento, modiﬁcação ou ampliação de
vias existentes.
Lote mínimo = 360m²

Subdivisão de uma gleba em lotes destinados
a ediﬁcação, com aproveitamento do sistema
viário existente.
Lote mínimo = 360m²
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SÍTIOS DE RECREIO

LOTEAMENTOS POPULARES

Locais para moradia secundária, não
permanente, com ﬁns de lazer e recreação,
com a preservação de algumas condições
ligadas ao meio natural e não encontradas em
sua plenitude nas áreas urbanas.
Lote mínimo = 360m² / 2ha

Subdivisão da área urbana em lotes para
ediﬁcação residencial de padrão popular e
interesse social, de iniciativa e exclusiva
competência do poder público.
Lote mínimo = 200m²
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CONDOMÍNIOS POR UNIDADES AUTÔNOMAS

LOTEAMENTOS INDUSTRIAIS

Divisão da gleba em frações ideais, destinadas
à ediﬁcação.

Subdivisão de uma gleba em lotes destinados
ao uso industrial, com largura mínima de 20 m.
Lote mínimo = 2.500m²

8

VILAS E CONJUNTOS DE PEQUENO PORTE

CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS HORIZONTAIS

Grupamento de unidades habitacionais,
podendo compor-se de unidades autônomas,
em ediﬁcações contínuas ou não, superpostas
ou não, sem gerar logradouro público e
podendo formar vias particulares.
Áreas até 10.000m²

Divisão da gleba ou terreno em lotes,
caracterizando-se como unidades autônomas
destinadas à ediﬁcação, às quais correspondem
frações ideais das áreas de uso comum dos
condôminos, admitida a abertura de vias de domínio
privado, e vedada a de logradouros públicos.
Lote mínimo = 360m²
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Art. 5º
Somente será permitido o parcelamento
do solo para ﬁns urbanos, em zonas
urbanas, assim deﬁnidas na Lei do
Perímetro Urbano.
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Art. 6º Não será permitido o parcelamento do solo:
I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações (FAMOR e Defesa Civil), antes de tomadas as providências para
assegurar o escoamento das águas, de acordo com as normas vigentes;
II - nas nascentes, mesmo os chamados "olhos d’água, seja qual for a sua situação topográﬁca; (FAMOR: APP-50
metros)
IV - nas partes dos terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se atendidas
exigências especíﬁcas contidas na Lei de Zoneamento do Uso do Solo; (FAMOR: Áreas de Uso Restrito 25° <
declividade < 45°)

VI - em terrenos situados em áreas de preservação ﬂorestal ecológica; (FAMOR)
VII - em terrenos contendo jazidas, veriﬁcadas ou presumíveis, de minério, pedreiras, depósito de minerais ou
líquidos de valor industrial; (FAMOR / Agência Nacional de Mineração - ANM)
VIII - em fundos de vales essenciais para o escoamento natural das águas, à critério do órgão competente da
municipalidade; (FAMOR)
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V - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a ediﬁcação, podendo a municipalidade exigir laudo
técnico e sondagem sempre que achar necessário; (Defesa Civil)

IX - ao longo das águas correntes e dormentes numa faixa de 15
(quinze) metros (Código Florestal de 2012: 30 metros ou mais,
dependendo da largura do curso d’água) de cada lado da margem,
sendo esta faixa "non aediﬁcandi";
“Reduzir o tamanho da área de preservação
permanente com base na Lei de Parcelamento
do Solo Urbano – LPSU (Lei nº 6.766/79),
afastando a aplicação do Código Florestal (Lei
nº 12.651/12), implicaria verdadeiro retrocesso
em matéria ambiental”.
Ministro-relator, Og Fernandes
Superior Tribunal de Justiça (STJ), Recurso
Especial (REsp) nº 1546415, reformou, por
unanimidade em 2015 a prevalência do
Código Florestal

Conselhos Municipais COMDEMA /
COMCID ao decidirem por autorizar
uma intervenção de forma contrária à
estabelecida na Lei ambiental, a cada
autorização, cometem crime passível
de pena de detenção, de um a três
anos, e multa conforme previsto no
artigo 67 da Lei dos Crimes
Ambientais

Código Florestal (Art. 4º) - Áreas de Preservação Permanente
Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas:
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a
borda da calha do leito regular;
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua situação topográﬁca,
no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100
(cem) metros em projeções horizontais;
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) metros e inclinação
média maior que 25º , as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura
mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta deﬁnida pelo plano horizontal determinado por
planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da
elevação;
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V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45º , equivalente a 100% (cem por cento) na linha
de maior declive;

Código Florestal (Art. 4º) - Áreas de Preservação Permanente

LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO

Art. 7º Somente será admitido o parcelamento do solo para ﬁns urbanos, quando
a área situa-se em Zona Urbana e no máximo a 1000 m (mil metros) dos
seguintes melhoramentos construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - via pavimentada;
II - sistema de abastecimento d` água;
III - rede de energia elétrica;

V - Ponto de atendimento por transporte coletivo;
VI - Unidade de saúde;
VII - Centro Comunitário;
VIII - e outros.
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IV - atendimento por escola de 1º grau;

Art. 9º

Lei Federal 6.766/79
Art. 4º I - as áreas destinadas a sistemas de
circulação, a implantação de equipamento
urbano e comunitário, bem como a espaços
livres de uso público, serão proporcionais à
densidade de ocupação prevista pelo plano
diretor ou aprovada por lei municipal para a
zona em que se situem.
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V - Nenhum loteamento será aprovado,
inclusive os destinados a sítios de recreio,
condomínios, industriais e populares, sem que
o proprietário da gleba ceda à municipalidade,
sem ônus para esta, a área necessária ao
sistema viário, e mais 20% (vinte por cento) da
área restante, que serão destinados,
respectivamente: 10% (dez por cento) para
Área Verde Vegetação e de 10% (dez por
cento) para Área Verde de Lazer e / ou de
Utilidade Pública;

Guia de Ordenamento Territorial e
Meio Ambiente - MPSC
1) Área institucional – destinada à ediﬁcação de equipamentos
comunitários, conforme o art. 4º, § 2º, da Lei n. 6.766/79: “Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de
educação, cultura, saúde, lazer e similares”.

Resolução CONAMA 369/2006:
§ 4º É garantido o acesso livre e gratuito da população à área
verde de domínio público.

MINISTÉRIO PÚBLICO

2) Área verde – destinada aos espaços de domínio público que
desempenhem função ecológica, paisagística e recreativa,
propiciando a melhoria da qualidade ambiental, funcional e
estética da cidade, sendo dotados de vegetação e espaços livres
de impermeabilização, admitindo-se intervenções mínimas
como caminhos, trilhas, brinquedos infantis e outros meios de
passeios e divertimentos leves.

Anexo VI - Plano Diretor
LOTE MÍNIMO (m²)

TESTADA (m)

ZC

420 / 360

17 / 15

ZUM

420 / 360

17 / 15

ZPR

420 / 360

17 / 15

ZUD

420 / 360

17 / 15

ZAC

2ha

17

ZAR

2ha

17

NUD

420 / 360

17 / 15

ZPA

2ha

50

ZUR

2ha

50

*Para empreendimento habitacional de
interesse social, o lote mínimo será de 238m²
/ 200m² e a testada mínima de 12m / 10m..

PLANO DIRETOR

ZONA

Art. 19 - Os projetos de loteamentos, deverão
obedecer às seguintes dimensões:
I - largura mínima da rua: 15 m (quinze metros) para ruas
principais;
II - largura mínima da rua: 12 m (doze metros) para ruas
secundárias, no interior do loteamento;
III - largura mínima da faixa de rolamento: 7m (sete metros);

V - rampa máxima da faixa carroçável: 15% (quinze por cento);
VI - comprimento máximo da quadra:180 m (cento oitenta
metros);
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IV - as ruas sem saída, não poderão ultrapassar 180 m (cento e
oitenta metros) de comprimento, devendo obrigatoriamente
conter em seu ﬁnal, bolsão para retorno, com diâmetro mínimo
de 20 m (vinte metros);

ENCAMINHAMENTO DO PROJETO
À PREFEITURA

1

Plantas
georreferenciadas no
sistema de coordenadas
SIRGAS2000

3
Consulta ambiental prévia
é imprescindível

APROVAÇÃO DE PROJETOS

Entrega de todos os
arquivos digitais no
momento do protocolo
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Lei Federal nº 6.766/79 - Disposições penais
Art. 50. Constitui crime contra a Administração Pública.
I - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para ﬁns urbanos, sem
autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições desta Lei ou das normas
pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municípios;
II - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para ﬁns urbanos sem
observância das determinações constantes do ato administrativo de licença;

Pena: Reclusão, de 1(um) a 4 (quatro) anos, e multa de 5 (cinco) a 50 (cinqüenta) vezes o maior salário
mínimo vigente no País.
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III - fazer ou veicular em proposta, contrato, prospecto ou comunicação ao público ou a interessados,
aﬁrmação falsa sobre a legalidade de loteamento ou desmembramento do solo para ﬁns urbanos, ou ocultar
fraudulentamente fato a ele relativo.

Lei Federal nº 6.766/79 - Disposições penais
Parágrafo único - O crime deﬁnido neste artigo é qualiﬁcado, se cometido.
I - por meio de venda, promessa de venda, reserva de lote ou quaisquer outros instrumentos que manifestem
a intenção de vender lote em loteamento ou desmembramento não registrado no Registro de Imóveis
competente.

Pena: Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de 10 (dez) a 100 (cem) vezes o maior salário mínimo
vigente no País.
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II - com inexistência de título legítimo de propriedade do imóvel loteado ou desmembrado, ressalvado o
disposto no art. 18, §§ 4o e 5o, desta Lei, ou com omissão fraudulenta de fato a ele relativo, se o fato não
constituir crime mais grave.

Lei Federal nº 6.766/79 - Disposições penais
Art. 51. Quem, de qualquer modo, concorra para a prática dos crimes previstos no artigo anterior desta Lei
incide nas penas a estes cominadas, considerados em especial os atos praticados na qualidade de mandatário
de loteador, diretor ou gerente de sociedade.
Art. 52. Registrar loteamento ou desmembramento não aprovado pelos órgãos competentes, registrar o
compromisso de compra e venda, a cessão ou promessa de cessão de direitos, ou efetuar registro de contrato
de venda de loteamento ou desmembramento não registrado.
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Pena: Detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa de 5 (cinco) a 50 (cinqüenta) vezes o maior salário
mínimo vigente no País, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis.
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COMISSÃO PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE ORLEANS:
BEATRIZ GONÇALVES DOS SANTOS – Arquiteta e Urbanista
MATHEUS DA SILVA MIRANDA – Engenheiro Civil
SAMUEL ANDRADE SEGATTO – Engenheiro Sanitarista e Ambiental
CONTATO:

MAIS INFORMAÇÕES:
www.planodiretororleans.sc.gov.br
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planodiretor@orleans.sc.gov.br

