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  N.º 10

Dispõe sobre o desmembramento de lotes e dá
providências.

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA ... SEGUINTE ...

Art. 1º . Para a aprovação de projeto de desmembramento, o interessado apresentará requerimento à
Prefeitura Municipal, acompanhado de certidão atualizada da matrícula do terreno expedida pelo Cartório
de Registro de Imóveis competente, e de planta do imóvel a ser desmembrado contendo:
I - a indicação do tipo de uso predominante no local;
II - a indicação da divisão de lotes pretendida na área.

Art. 2º . Aplicam-se ao desmembramento, no que couber, as disposições urbanísticas vigentes para as
regiões em que se situem.

Art. 3º . Ao Executivo caberá disciplinar a aprovação de desmembramentos nas seguintes condições:
I - quando localizados em áreas de interesse especial, tais como as de proteção aos mananciais ou ao
patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico, assim definidas por legislação estadual ou
federal;
II - quando o desmembramento localizar-se em área limítrofe do Município, ou que pertença a mais de um
Município, nas regiões metropolitanas ou em aglomerações urbanas, definidas em lei;

Art. 4º . Aprovado o projeto de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao Registro Imobiliário
dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes
documentos:
I - título de propriedade do imóvel ou certidão da matrícula;
II - histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo os últimos 05 (cinco) anos, acompanhado
dos respectivos comprovantes;
III - certidões negativas:
a) de tributos federais e estaduais incidentes sobre o imóvel;
b) de ações reais referentes ao imóvel, pelo período de 10 (dez) anos;
c) de ações penais com respeito ao crime contra o patrimônio e contra a Administração Pública;
IV - certidões:
a) dos Cartórios de Protestos de Títulos, em nome do proprietário, pelo período de 10 (dez) anos;
b) de ações pessoais relativas ao proprietário, pelo período de 10 (dez) anos;
c) de ônus reais relativos ao imóvel;
d) de ações penais contra o proprietário, pelo período de 10 (dez) anos;
§ 2º - A existência de protestos, de ações pessoais ou de ações penais, exceto as referentes a crime contra o
patrimônio e contra a administração, não impedirá o desmembramento do terreno se o requerente



comprovar que esses protestos ou ações não poderão prejudicar os adquirentes da outra metade do terreno.

Art. 5º . O proprietário poderá desmembrar o lote, desde que este não tenha metragem inferior a 250m2,
estando este com o Imposto Predial e Territorial Urbano a ser pago.

Parágrafo Único. O desmembramento com o imposto do "caput" do art. 5o em atraso, não exime o
proprietário da responsabilidade para com o erário público.
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