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LEI N° 2.148 DE 05 DE MAIO DE 2015

"Dispõe sobre a instituição de loteamentos fechados no Município
de Águas da Prata e dá outras providências".

SAMUEL DA
Prefeito do Município de Águas da Prata,
suas atribuições legais

SILVA BINATI,
Estado de São Paulo, no uso de

FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL, aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte:

LEI

Art. :Lo - Fica instituído no Município de Águas da Prata o
loteamento fechado, para fins residencial, comercial ou industrial,
caracterizado pela separação da área utilizada, da malha viária urbana,
por meio de muro ou outro sistema de tapagem admitido em legislação
Municipal específica.

6 1° - Nos loteamentos referidos neste artigo não poderá
haver uso misto, devendo ser exclusivamente residencial comercial ou
industrial.

~ - Aplicam-se aos loteamentos fechados as mesmas leis
vigentes aplicáveis aos loteamentos abertos, salvo quando confrontar
com a presente lei, momento em que esta prevalecerá.

Art. 2° - Os requisitos urbanísticos relativos à edificação
nos lotes do loteamento fechado deverão obedecer às disposições do
Código de Obras Federal e Municipal e da Lei de Zoneamento, sem
prejuízo das disposições constantes desta Lei.

Art. 3° - O loteamento somente poderá ser fechado com
base nos critérios desta Lei, ouvidos os órgãos técnicos da Prefeitura
Municipal, sendo vedado o fechamento do loteamento que impedir ou I <'
tornar difícil o acesso a outros loteamentos ou bairros adjacentes. f)
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Art. 4° - É vedado nos loteamentos fechados o desdobro de
lotes para fins residenciais e/ou comerciais, sendo permitidas as
unificações.

Parágrafo Único - O desdobro de lotes nos loteamentos
fechados para fins industriais é permitido, devendo obedecer às áreas
mínimas previstas em Lei específica.

Art. 5° - Como requisito à aprovação do loteamento, deverá
o loteador apresentar, previamente à expedição de certidão de uso e
ocupação de solo, todas as diretrizes relativas ao Regimento Interno do
Loteamento, devidamente registrado perante o Cartório de Registro de
Imóveis, instrumento que deverá ser levado ao conhecimento todos os
adquirentes de lotes, apresentados em anexo ao instrumento de compra
e venda. Após a aprovação do loteamento, os interessados ou
adquirentes de lotes, deverão instituir pessoa jurídica para a
administração do loteamento, prevendo dentre outras situações:

I -Manter portaria nos acessos principais;

11 - Arborização das vias e sistemas de lazer;

111 - Desempenhar serviços de conservação das vias
públicas internas, coleta de lixo, podas de árvores, grama, arbustos e
outros que lhe sejam delegados pelo Município e/ou outros órgãos
igualmente competentes pela natureza da prestação de seus serviços;

IV - Permitir a fiscalização pelos agentes públicos, das
condições das vias e praças e do desempenho dos serviços constantes do
inciso anterior.

Art. 6° - As áreas de uso institucional deverão ficar fora do
muro ou sistema de tapagem, com acesso garantido ao sistema viário;; •
existente, adjacentes à área do loteamento. , .r-'

6 1° - Os locais reservados para área institucional, área
verde e sistema de lazer deverão atender às seguintes disposições:

I - as áreas institucionais e de sistema de lazer deverão
situar-se em parcelas de terrenos de configuração topográfica natural
com declividade de até 15% (quinze por cento), possibilitada a sua
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adequação através de obra de terraplanagem, pelo loteador, quando a
declividade for maior que 15% (quinze por cento);

II - os sistemas de lazer deverão se localizar de forma
central no loteamento e, preferencialmente, circundados por via pública;

III - as áreas verdes serão preferencialmente situadas em
áreas limítrofes às áreas de preservação permanente determinada pela
legislação ambiental vigente, devendo compor parques lineares;

IV - as rotatórias e canalizações do sistema viário, assim
como as faixas "non edificandi", não poderão ser computadas como parte
do percentual de área verde, sistema de lazer ou de área institucional;

V - deverá ser evitada a excessiva fragmentação das áreas
verdes e dos sistemas de lazer ou de área institucional;

VI - não serão permitidas áreas verdes e sistemas de lazer
cuja localização configure situação de confinamento.

fi 2° - Poderá o Município, a critério do Chefe do Executivo,
fazer substituir as áreas de uso institucional por depósito em pecúnia,
equivalente ao valor das referidas áreas.

Art. 7° - Para efeitos tributários, cada lote será tratado como
imóvel independente.

Art. 8° - Fica o Poder Executivo autorizado a permitir,
mediante Decreto, o uso dos bens públicos que passaram ao domínio
público por força do artigo 22 da Lei Federal 6766/79, à pessoa jurídica,
para a administração do loteamento nos termos do artigo 50 desta Lei.

Parágrafo Único - A permissão mencionada neste artigo!;
será formalizada através de atos administrativos próprios, após a .,.~
inscrição do loteamento no Cartório de Registro de Imóveis. . é

Art. 9° - Enquanto persistirem as características de
loteamento fechado, nos lotes não edificados, será dispensada a
construção de muro, mantendo-se a obrigatoriedade de construção de
calçada, sendo o descumprimento passível de multa conforme disposto
em lei específica.
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Art. 10 - A fim de que seja viabilizado o disposto no Artigo
8°, os interessados deverão apresentar requerimento definitivo instruído
de:

a)- Estatuto da entidade jurídica instituída para gerenciar o
loteamento;

b)- Planta do muro de fechamento ou de tapagem do
loteamento;

c)- Planta da portaria;

d)- Regimento Interno do Loteamento e Termo de
compromisso das obrigações constantes do artigo 50 da presente Lei.

Art. 1..1 - O requerimento definitivo deverá ser precedido da
expedição de Certidão de Uso e Ocupação do Solo, a qual possui
regramento próprio, além de outros procedimentos previstos em
legislação específica, indispensáveis à aprovação do loteamento.

Art. lÃ - Após a aprovação definitiva do loteamento, a
documentação será encaminhada à Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Públicos - SEMOSP, para aprovação do projeto das obras de
fechamento e de construção da portaria do loteamento.

Art. 1:3 - Sobre as áreas públicas objeto da concessão, não
incidirá o lançamento de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU).

Parágrafo Único - O disposto neste artigo não se aplica às
edificações construídas nas referidas áreas, sobre as quais incidirá o
IPTU.

Art. 14 - As edificações que venham a ser construídas nas
áreas objeto da permissão de uso serão objeto de concessão de direitO;{
real de uso à pessoa jurídica mantenedora do loteamento fechado, .
através de Lei especifica.

-.,/

6 1° - Da escritura de concessão a que se refere o "caput"
deste artigo deverá constar os compromissos especificados na alínea "d"
do artigo 10, bem como o prazo da concessão.
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fi 2° - Ocorrendo a dissolução da pessoa jurídica responsável
pela administração do loteamento, ou expirado o prazo da concessão do
direito real de uso e não havendo renovação, os edifícios construídos
nas áreas públicas retornarão automaticamente ao concedente.

Art. 15 - A qualquer tempo, os loteamentos fechados,
previstos nesta lei, poderão ser revertidos à forma aberta, desde que não
cumpridas as exigências estabelecidas em contrato entre a Prefeitura e a
Pessoa Jurídica responsável pela administração do loteamento, sem
direito a retenção ou indenização seja a que título for.

Parágrafo Único - O disposto no "caput" deste artigo
deverá ser incluído no compromisso particular de compra e venda e, da
mesma forma, na escritura definitiva de compra e venda e escritura
definitiva firmada entre o vendedor dos lotes e o adquirente, de forma
que futuramente não lhe será permitido o desconhecimento deste.

Art. 16 - O Regimento Interno disposto no artigo 50 deverá,
obrigatoriamente, ser registrado no Cartório de Registro Imobiliário e
arquivado na Prefeitura Municipal, e constar dos contratos de promessa
de venda e das escrituras de compra e venda dos lotes, inclusive, com
menção na escritura definitiva do imóvel, assim como a obrigação do
adquirente para a manutenção e conservação das vias de circulação e
dos bens públicos integrantes do loteamento, além de apresentar o
regulamento que disporá sobre o uso dos bens.

Art. 17 - As despesas decorrentes da aprovação desta Lei
correrão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento.

Art. 18 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrario.

Município de Águas da Prata, aos cinco dias do mês de maio
de dois mil e quinze.

•r

Samuel d Silva Binati
Prefeito unicipal,
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