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ANÁLISES CONSIDERANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE

Seção VI 
Da modificação do parcelamento

De acordo com o projeto arquitetônico apresentado, conclui-se com base na legislação vigente, 
mais precisamente na Lei Complementar Nº 149, de 23 de Dezembro de 2020  - ART.101 que se 
trata de Modificação de parcelamento, havendo a redivisão do lote de Inscrição Municipal: 
01.01.191.0803.001.
Para esse caso, é necessário, primeiramente, apresentar o requerimento de aprovação de projeto 
de parcelamento solo, como informado abaixo no ART. 114 da Lei citada.

 
Art. 101. Modificação de parcelamento é a alteração das dimensões de lotes pertencentes a 
parcelamento aprovado que implique a redivisão de parte ou de todo o parcelamento, sem 
alteração do sistema viário, dos espaços livres de uso público ou das áreas des nadas a 
equipamentos urbanos e comunitários, que pode ocorrer mediante as seguintes modalidades: 
I - desdobro: fracionamento de lote resultante de parcelamento aprovado para formação de novos 
lotes; 
II - remembramento: união de dois ou mais lotes para formação de um novo lote. 

Art. 114. No caso de desmembramento, modificação de parcelamento ou reparcelamento, o 
interessado apresentará requerimento de aprovação de projeto de parcelamento solo, instruído 
com os seguintes documentos, em 3 (três) vias impressas e uma cópia eletrônica, em formato dwg, 
com indicação na capa do nome do proprietário, o nome do responsável técnico, sendo exigível, em 
todas as vias dos projetos, bem como em seus respec vos memoriais, as assinaturas do(s) 
proprietário(s) e do responsável técnico: 

I - projeto execu vo de parcelamento do solo; 
II - memorial descri vo; 
III - cer dão atualizada de matrícula da gleba, com nega va de ônus, expedida no máximo 30 
(trinta) dias antes da entrada do pedido de aprovação de parcelamento do solo; 
IV - cer dão nega va de tributos municipais ou outro documento comprobatório expedido pelo
Município; 
V - fotocópia do documento de iden dade do proprietário ou, quando tratar-se de pessoa 
jurídica, fotocópia do contrato social atualizado constando a úl ma alteração; 
VI - Registro de Responsabilidade Técnica - RRT - ou Anotação de Responsabilidade Técnica - ART -
referente ao projeto, com comprovante de pagamento; 
VII - planta em que sejam demarcadas as áreas consideradas de preservação permanente e 
demais restrições a serem observadas, conforme documentação expedida pelo órgão municipal
de meio ambiente; 
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VIII - comprovante de pagamento da taxa de fiscalização de execução de obras par culares 
correspondente ao item 3 – Aprovação de projetos de parcelamento do solo - do Anexo VIII do 
Código Tributário Municipal. 

§ 1º O projeto de parcelamento do solo deverá ser apresentado em três vias em papel opaco, 
conforme padrão do Execu vo Municipal, e deverá conter os seguintes dados: 

I - planta de localização com delimitação da área em análise e indicação do perímetro urbano, 
em escala de no mínimo 1:10000, tal que possibilite a iden ficação do imóvel; 
II - planta da situação atual do imóvel, na mesma escala do Projeto; 
III - projeto na escala 1:500 em sistema de coordenadas UTM, com delimitação exata, 
confrontantes, curvas de nível de metro em metro e indicação do norte; 
IV - indicação da divisão de lotes pretendida, lotes numerados e cotados; 
V - sistema viário existente circundando o imóvel com todas as dimensões cotadas; 
VI - indicação de áreas não-edificáveis ou de preservação, se houver; 
VII - indicação do po de uso predominante no local; 
VIII - selo de acordo com modelo do Execu vo Municipal. 

§ 2º O memorial descri vo deverá conter os seguintes dados: 
I - descrição da área com suas caracterís cas; 
II - descrição das áreas públicas, caso existam, com todas as dimensões, confrontantes e área 
total; 
III - quadro descri vo de quadras e lotes, de acordo com modelo do Execu vo Municipal. 
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PARECER DA ANÁLISE:

Face  à  complexidade  da  legislação,  a  presente  análise  poderá,  desde  que  jus ficado,  sofrer
alteração / aperfeiçoamento.

Por tudo analisado e salvo melhor juízo, o projeto encontra-se:

APTO PARA APROVAÇÃO

X INAPTO PARA APROVAÇÃO

É o parecer técnico de engenharia, s.m.j.

Henrique de Freitas Galvão
Eng. Civil – CREA/MG 49.102

ILMO SR.

JOSÉ CARLOS NOGUEIRA FILHO

DD. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO


