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ANEXO I 

1. ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 

1.1. O processo administrativo se inicia por provocação do empreendedor, mediante 

requerimento no setor de Protocolo. 

    

1.2. A capa de cada processo administrativo deverá seguir o modelo o ANEXO II 

 

1.3. Todas as páginas deverão ser numeradas e rubricadas pelo servidor responsável 

pela juntada. 

 

1.4. Toda vez que o processo for retirado da Secretaria de Planejamento ou outra 

que vier a substituí-la deverá ser feito mediante carga no setor de Protocolo. 

 

1.8. Todas as verificações feitas in loco pelos servidores municipais deverão ser 

reduzidas a termo e juntadas ao processo. 

 

1.9. Todas as comunicações destinadas ao interessado/empreendedor deverão ser 

feitas por meio do Setor de Protocolo.  

 

1.10. Nas comunicações deverá constar de forma clara, precisa e transparente a 

providência a ser tomada pelo interessado/empreendedor e o prazo para tanto, com 

indicação pelo servidor público do motivo, da finalidade e das normas em que se ampara 

para a realização das exigências. 

 

1.11. Cumpridas as etapas do processo administrativo, os projetos serão analisados 

pela Secretaria de Planejamento ou outra que vier a substituí-la, caso aprovados, 

carimbados e encaminhados ao setor de cadastro imobiliário e, após, enviados ao Prefeito 

Municipal para a expedição do Decreto de aprovação.  
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2. CONSULTA PRÉVIA DE VIABILIDADE E FORNECIMENTO DE 

DIRETRIZES  

 

 2.1. Requerimento de Consulta de Viabilidade à Secretaria de Planejamento ou 

outra que vier a substituí-la, instruído com:  

 

Item Providência Sim Não Não se aplica 

a) Requerimento assinado pelo empreendedor 

(art. 2-A, Lei 6.766/79), informando o tipo de 

uso a que o empreendimento se destina, 

instruído com cópia do contrato social/última 

alteração (se pessoa jurídica) ou documentos 

pessoais (se pessoa física). 

   

b) Certidão de Matrícula atualizada do imóvel (30 

dias). 

   

c) Mapa de localização com imagem sobreposta 

via satélite do empreendimento. 

   

d) O Empreendimento encontra-se em solo rural 

para fins urbanos. Manifestação do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 

INCRA. 

   

e) Mapa de localização do empreendimento 

dentro do Zoneamento do Município de São 

Lourenço, estabelecida em seu Plano Diretor. 

   

f) Empreendimento se encontra em zona 

habitacional declarada por lei municipal como 

de interesse social. 

   

 

2.2. Planta Topográfica da gleba em escala de 1:500 contendo: 

 

Item Providência Sim Não Não se aplica 

a) Divisas da gleba definidas através de 

coordenadas UTM. 

   

b) Curvas de nível, de metro em metro.    

c) Localização dos cursos d’água, nascentes, 

lagoas, áreas alagadiças e vegetação existente. 

   

d) Indicação dos arruamentos contíguos a todo o 

perímetro e a indicação do(s) acesso(s) 

viário(s)pretendido(s) para o loteamento. 
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e) Indicação das rodovias, ferrovias, dutos, linhas 

de transmissão, áreas livres de uso público, 

unidades de conservação adjacentes ao 

empreendimento. 

   

f) Equipamentos urbanos e comunitários e 

construções existentes dentro da gleba. 

   

g) Estudo de declividade em manchas de 0 (zero) 

a 30% (trinta por cento), de 30% (trinta por 

cento) a 100% (cem por cento) e acima de 

100% (cem por cento).  

(Em caso de declividade superior a 30%, 

indicar as obras e projetos que pretende 

executar, para a adequação/regularização). 

   

 

2.3. A documentação acima deverá ser protocolizada em meio físico e digital, 

podendo os mapas e plantas serem apresentados em arquivos únicos ou individuais, desde 

que deles se extraia a clareza necessária ao exame dos elementos acima mencionados.   

 

2.4. A Secretaria de Planejamento ou outra que vier a substituí-la terá o prazo de 

até 5 (cinco) dias para analisar a documentação e se pronunciar acerca da viabilidade do 

empreendimento, e, sendo viável, no prazo de 25 (vinte e cinco) dias seguintes fornecerá 

as diretrizes do projeto a ser elaborado, de acordo com o planejamento municipal, 

indicando: 

 

Item Providência Sim Não Não se aplica 

a) A dimensão do lote mínimo a ser adotado.    

b) A diretriz e a classificação das principais vias de 

circulação a serem projetadas e a sua articulação 

com o sistema viário municipal e regional. 

   

c) A indicação das áreas de preservação 

permanente e das áreas não edificáveis. 

   

d) A localização aproximada dos terrenos 

destinados aos equipamentos públicos urbanos e 

comunitários e às áreas livres de uso público. 

   

e) A indicação da infraestrutura a ser executada.    
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f) A indicação de obras e medidas necessárias para 

garantir a estabilidade dos lotes, áreas e vias. 

   

g) A indicação das áreas não edificantes.    

 

2.5. As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo de 2 anos, e prorrogado por mais 

2 anos, contados da data de sua expedição. 

3. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

3.1. De posse das diretrizes, o empreendedor/interessado apresentará requerimento 

instruído com o projeto do empreendimento, cujos elementos estão discriminados a 

seguir, acompanhado dos seguintes documentos e informações: 

 

I. Projeto com imagem sobreposta por satélite, contendo os itens de a) a e), além dos 

estudos específicos do item f) ao h): 

 

Item Providência Sim Não Não se aplica 

a) A dimensão do lote mínimo a ser adotado.    

b) A diretriz e a classificação das principais vias de 

circulação a serem projetadas e sua articulação 

com o sistema viário municipal e regional. 

   

c) A indicação das áreas de preservação permanente 

e das áreas não edificáveis. 

   

d) A localização dos terrenos destinados aos 

equipamentos públicos urbanos e comunitários e 

às áreas livres de uso público. 

   

e) A indicação da infraestrutura a ser executada.    

f) A indicação de obras e medidas necessárias para 

garantir a estabilidade dos lotes, áreas e vias.  

   

g) Laudo geotécnico, com sondagem de solo, 

subscrito por profissional habilitado e com ART 

(anotação de responsabilidade técnica) 
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h) EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança, subscrito 

por profissional habilitado e com ART (anotação 

de responsabilidade técnica) 

   

 

II. Os demais elementos constitutivos do projeto, a saber: 

 

Item Providência Sim Não Não se aplica 

1. 

 

Proposta de parcelamento da área, desenhada 

sobre planta planialtimétrica, na escala 1:500, nos 

formatos padrões, assinada pelo proprietário e 

pelo responsável técnico, com curvas de nível de 

metro em metro, apresentando os seguintes 

elementos: 

   

a) Lançamento do sistema viário, (estaqueado de 20 

(vinte) em 20 (vinte) metros, com respectivos 

greides). 

   

b)   Indicação das áreas de preservação permanente.    

c) Indicação das áreas públicas.    

d) Divisão das quadras em lotes.    

2. Quadro quantificado e determinando os 

percentuais de:  

   

a) Número e área total dos lotes.    

b) Extensão e área das vias.    

c) Área(s) de preservação permanente.    

d) Área(s) dos equipamentos públicos.    

e) Área(s) verde(s).    

f) Área total do terreno.     

g) Documento comprobatório da disponibilidade, 

por parte das concessionárias de serviços públicos 

de abastecimento d’água, esgotamento sanitário e 

fornecimento de energia elétrica (SAAE e 

CEMIG), de estender seu atendimento à gleba 

objeto de parcelamento. 

   

h) Cronograma físico e financeiro e indicação dos 

bens com os quais pretende garantir a execução 

das obras 

   

i) Certidão de matrícula e negativa de ônus 

atualizada (30 dias).  
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3.2. Caso o parcelamento não esteja sujeito ao licenciamento estadual, deverá o 

empreendedor apresentar certidão de dispensa obtida junto ao órgão Estadual (COPAM) 

nos termos das Deliberações Normativas do COPAM Nº 58/2002 e Nº 217/2017. 

 

3.2.1. Caso o parcelamento esteja sujeito ao licenciamento estadual, deverá ser 

obtida a Licença Ambiental na Superintendência Regional de Meio Ambiente 

(SUPRAM). 

 

3.3. Apresentados pelo empreendedor/interessado os projetos e documentos e 

cumprindo as diretrizes expedidas, a Secretaria de Planejamento ou outra que vier a 

substituí-la se manifestará no prazo de 10 (dez) dias sobre a aceitação ou rejeição da 

concepção urbanística do empreendimento.  

 

3.3.1. Em caso de aprovação, carimbará o projeto indicando que as diretrizes foram 

cumpridas e encaminhará o processo administrativo para análise do órgão Municipal de 

Meio Ambiente ou na forma do item 4 a seguir.  

 

3.3.2. Em caso de rejeição, indicará eventuais equívocos a serem ajustados pelo 

empreendedor/interessado, apontando as respectivas normas em que se fundamenta. 

Feitos os ajustes e realizado novo protocolo, a Secretaria de Planejamento ou outra que 

vier a substituí-la terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar.  

 

4. ENCAMINHAMENTO AOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS  

 

4.1. Cumpridas as diretrizes apontadas pela Secretaria de Planejamento ou outra 

que vier a substituí-la, o processo administrativo será encaminhado ao órgão Municipal 

de Meio ambiente, mediante carga, para análise da viabilidade ambiental e locacional do 

empreendimento.  
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4.2. O prazo para análise e aprovação pelo órgão ambiental será de no máximo 20 

(vinte) dias. 

 

4.3. No caso de exigências do órgão ambiental, este encaminhará, 

preferencialmente para o e-mail cadastrado no processo administrativo, o respectivo 

ofício para o empreendedor/interessado, que deverá cumprir ou esclarecer no prazo de 60 

dias, prorrogáveis, mediante solicitação, uma única vez por igual período. Apresentada a 

resposta pelo empreendedor/interessado, o órgão ambiental terá o prazo de 20 (vinte) dias 

para se manifestar.   

 

4.4. O não cumprimento pelo empreendedor/interessado no prazo indicado no item 

anterior redundará em indeferimento do projeto.  

 

4.5. O órgão ambiental deverá atuar com transparência, motivando 

(fundamentando) de forma expressa e clara, a finalidade, o motivo e as respectivas 

normas em que se ampara para a realização de exigências.  

 

4.6. Em caso de aprovação do empreendimento pelo órgão ambiental, dar-se-á 

prosseguimento ao processo de aprovação, expedindo-se a Licença de Instalação (LI). 

Caso o empreendimento não seja aprovado pelo órgão ambiental, será encerrado e 

arquivado o processo administrativo. Em qualquer caso, os autos do processo 

administrativo deverão retornar para a Secretaria de Planejamento ou outra que vier a 

substituí-la. 

 

4.7. Os autos do processo administrativo permanecerão com carga ao órgão 

Municipal de Meio Ambiente, sob sua responsabilidade e guarda, até a sua deliberação 

final, podendo, no entanto, ser retirado pelo empreendedor/interessado ou por 

representante da Secretaria de Planejamento ou outra que vier a substituí-la, mediante 

carga, por requerimento. 
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5. PRÉ-APROVAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO 

 

5.1. Aprovada a viabilidade ambiental e locacional do empreendimento, a 

Secretaria de Planejamento ou outra que vier a substituí-la se pronunciará no prazo de 10 

(dez) dias. 

  

5.2. Caso a Secretaria de Planejamento ou outra que vier a substituí-la tenha 

observações, as encaminhará para o interessado/empreendedor, por meio eletrônico, 

indicando eventuais alterações, correções ou complementações necessárias para a 

elaboração final do projeto urbanístico, a ser apresentado na escala 1: 500, nos formatos 

padrões, contendo:  

 

Item Providência Sim Não Não se aplica 

a) Altimetria da gleba, por meio de curvas de 

nível de metro em metro com confrontações e 

divisas da área loteada e orientação. 

   

b) Indicação de cursos d'água, nascentes, 

mananciais, das áreas revestidas com vegetação 

nativa, das áreas de servidão e não edificáveis. 

   

c) Demarcação das áreas de preservação 

permanente com todas as dimensões cotadas. 

   

d) Subdivisão da quadra em lotes, com as 

respectivas dimensões e numeração. 

   

e) Sistema viário com a respectiva hierarquia.    

f) Planta de locação topográfica na escala 1:500, 

contendo o traçado do sistema viário, o eixo de 

locação das vias, as dimensões lineares e 

angulares do projeto. 

   

g) Quadro-resumo dos elementos topográficos.    

h) Seções transversais de todas as vias de 

circulação e praças, em número suficiente para 

cada uma delas, na escala 1:200. 

   

i) Indicação das áreas públicas que passarão ao 

domínio do município. 

   

j) Legenda e o quadro-resumo das áreas, com a 

discriminação da área em metros quadrados e 

percentual em relação à área total parcelada. 

   

k) Quadro estatístico contendo: área dos lotes, 

área de preservação permanente. área dos 
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equipamentos, área verde. extensão e área das 

vias. número de lotes. área total do terreno. 

l) Memorial descritivo, contendo: a descrição de 

todos os lotes, com suas dimensões e 

confrontações. as limitações que 

eventualmente gravem áreas de terrenos. a 

indicação e quantificação das áreas públicas 

que passarão ao domínio do município no ato 

de registro do parcelamento. descrição sucinta 

do loteamento, com suas características e a 

fixação das zonas de uso predominante, 

observadas as diretrizes da Prefeitura 

Municipal. 

   

M Cronograma de execução de infraestrutura, 

com o valor estimado das obras. 

   

N Mapa dos lotes em caução para execução da 

infraestrutura básica, com o compromisso de 

que seja lavrada escritura pública. 

   

 

5.3. Os projetos, mapas e memoriais do loteamento e dos lotes individuais, deverão 

ser apresentados em 04 (quatro) vias para PRÉ APROVAÇÃO com capa e sumário, 

sendo também apresentado em via digital.  

 

5.4. Cumpridas pelo interessado/empreendedor as eventuais exigências finais e 

apresentados os documentos, a Secretaria de Planejamento ou outra que vier a substituí-

la, aprovará o projeto urbanístico (concepção urbanística), no prazo de 10 (dez) dias, 

mediante carimbo e assinatura das autoridades responsáveis e do Prefeito Municipal.  

 

5.5. No caso do item 5.2., o empreendedor/interessado deverá cumprir ou esclarecer 

o solicitado no prazo de 60 dias, prorrogáveis, mediante solicitação, uma única vez por 

igual período. Apresentada a resposta pelo empreendedor/interessado, o Poder Público 

terá o prazo de 20 (vinte) dias para se manifestar.  O não cumprimento pelo 

empreendedor/interessado no prazo indicado redundará em indeferimento do projeto.  
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6. APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES  

 

6.1. Pré-Aprovado o projeto urbanístico (item 5), o interessado/empreendedor 

deverá apresentar à Secretaria de Planejamento ou outra que vier a substituí-la, no prazo 

de 30 (trinta) dias, os seguintes projetos complementares:  

 

I. Projetos Geométrico, Terraplanagem, Pavimentação Asfáltica, Meio-fio e 

Sarjetas, instruído com: 

 

Item Providência Sim Não Não se aplica 

a) Projetos de Infraestrutura (Terraplanagem, 

Pavimentação Asfáltica, Meio-fio, Sarjetas), 

assinado pelo proprietário e profissional 

habilitado. 

   

b) Projeto de Terraplanagem e Pavimentação que 

deverá conter: mapa de pavimentação, seções 

transversais, perfis longitudinais e seção tipo, 

memorial descritivo, notas de serviço, 

memória de cálculo do dimensionamento do 

pavimento flexível, meio fios e sarjeta; 

   

c) Projeto Planialtimétrico.    

d) Arquivo digital com extensão em DWG, com 

cada projeto em “layers” distintos e 

sobrepostos, em coordenadas topográficas. 

   

e) Quatro vias originais das ART's (Anotação de 

Responsabilidade Técnica). 

   

f) As pranchas de projeto devem obedecer a 

Normatização estabelecida pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

   

 

Obs.1: Terraplanagem, normas NBR. 

Obs.2: Pavimentação asfáltica nas vias locais será de CBUQ (concreto 

betuminoso usinado a quente) com CAP 20 ou CAP 40 na espessura mínima de 5 (cinco) 

centímetros, devidamente compatibilizado com uma camada intermediária, após 

compactação, conforme normas técnicas e boas práticas aplicáveis. 

Obs.3: Pavimentação asfáltica nas avenidas verificar o comportamento elástico 

das estruturas do pavimento pela mecânica dos pavimentos considerando o CBUQ 
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(concreto betuminoso usinado a quente) com CAP 20 ou CAP 40 espessuras mínima de 

7 (sete) centímetros, devidamente compatibilizado com uma camada intermediária, após 

compactação, conforme normas técnicas e boas práticas aplicáveis. 

 

II. Projeto Paisagístico 

 

Item Providência Sim Não Não se aplica 

a) Projeto de Arborização das Praças e Vias 

Públicas de acordo com orientação do órgão 

municipal de Meio ambiente. 

   

 

6.2. As pranchas de projeto devem obedecer a Normatização estabelecida pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

 

6.3. Observadas as características do empreendimento, o Município poderá exigir 

do loteador a execução de obras complementares, que sejam consideradas necessárias, 

tais como recuperação de áreas degradadas ou obras de contenção, devidamente 

comprovadas por laudo técnico específico. 

 

6.4.  O prazo para análise e resposta da Secretaria de Planejamento outra que vier a 

substituí-la, é de até 30 (trinta) dias. Em caso de devolução, será emitido relatório com 

os apontamentos a serem corrigidos e será efetuado novo protocolo, que deverá ser 

examinado pela Secretaria de Planejamento ou outra que vier a substituí-la, em até 30 

(trinta) dias.  

 

6.5. Em caso de aprovação, carimbo e assinatura do profissional habilitado.  

 

7. PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

 

I. Competência de aprovação do SAAE: 
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Projeto de Esgotamento Sanitário, abastecimento de água e drenagem pluvial 

deverá ser aprovado junto Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Lourenço, 

segundo normas disposta pela autarquia em regulamento próprio. 

8. APROVAÇÃO FINAL E EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ PARA EXECUÇÃO 

DE OBRAS 

 

8.1. Aprovados os projetos complementares (item 6) e os projetos de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário (item 7) e energia elétrica pela CEMIG, o 

Município poderá solicitar o reforço da garantia para a execução das obras, apresentada 

no item 3, inciso II, “h” deste Decreto, casos os projetos demonstrem a necessidade de 

gastos adicionais ou extraordinárias.  

 

8.2. Cumpridas pelo interessado/empreendedor as eventuais exigências finais e 

apresentados os documentos, a Secretaria de Planejamento ou outra que vier a substituí-

la, certificará nos autos do processo administrativo a aprovação final e global do 

empreendimento no prazo de 30 (trinta) dias, mediante carimbo e assinatura do 

responsável pela aprovação, e remeterá os autos ao gabinete do Prefeito Municipal, para 

a expedição do respectivo Decreto de aprovação, que se dará no prazo de 10 (dez) dias. 

 

8.3. O empreendedor/interessado retirará a sua via e a via para registro no Cartório 

de Registro de Imóveis e terá o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da 

data do Decreto de aprovação para protocolar no Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca, sob pena de caducidade da aprovação. 

 

8.4. O empreendedor/interessado requererá a juntada aos autos do processo 

administrativo da certidão de matrícula do imóvel objeto do empreendimento, com o 

devido registro dos novos lotes e da garantia real (caução de lotes) para a execução de 

obras, nos casos que forem exigidos.  
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8.5. Atendidos todos os requisitos a Secretaria de Planejamento ou outra que vier a 

substituí-la, expedirá o competente Alvará para execução de Obras de infraestrutura 

(ANEXO III). 

9. MODIFICAÇÃO E CANCELAMENTO DOS PROJETOS 

 

9.1. A modificação do projeto urbanístico do empreendimento deverá observar o 

disposto no art. 28 da Lei 6.766/79, com a apresentação/revisão do(s) projeto(s) 

necessários.  

 

9.2. A modificação dos demais projetos, sem que implique em alteração do projeto 

urbanístico, se dará mediante apresentação de critérios técnicos pelo 

interessado/empreendedor e análise fundamentada da Secretaria de Planejamento ou 

outra que vier a substituí-la. 

 

9.2.1. No caso de modificação dos projetos junto à SAAE e/ou CEMIG os seus 

trâmites serão definidos pelas referidas concessionárias.  

 

9.3. O cancelamento do empreendimento, observará as hipóteses e critérios 

previstos no art. 23 da Lei 6.766/79. 

 

10. FISCALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA 

INFRAESTRUTURA 

 

10.1. A fiscalização do cronograma de execução de infraestrutura ocorrerá 

periodicamente, e será efetivada com relatório técnico e fotográfico a ser realizado pelo 

servidor público vinculado à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana. 

10.1.1 A execução deverá ser realizada com cronograma físico apresentado, sendo 

a aprovação das etapas executivas condicionada a prévia fiscalização técnica realizada 

pelo órgão Municipal responsável.  
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10.2. Durante a execução das obras de infraestrutura, no prazo assinalado pelo 

Município, o processo administrativo ficará suspenso, sem prejuízo da fiscalização do 

empreendimento por qualquer órgão público. 

 

10.3. Em qualquer loteamento é obrigatória a execução, pelo loteador e às suas 

expensas, das seguintes obras de urbanização, de acordo com os projetos aprovados pela 

Prefeitura, dentro do prazo máximo de 2 (dois) anos, prorrogados para mais 2 (dois) anos.  

 

Item Providência Sim Não Não se aplica 

a) Vias de circulação interna e de articulação com a rede 

viária existente. 

   

c) Demarcação no local de todos os lotes, logradouros, 

áreas públicas e comunitárias. 

   

d) Sistema de abastecimento d’água, de acordo com as 

normas e padrões técnicos estabelecidos pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e 

pela empresa concessionária dos serviços. 

   

e) Sistema de coleta e tratamento de esgotos sanitários, 

de acordo com as normas e padrões técnicos 

estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) e pela empresa concessionária dos 

serviços, nos termos do artigo 9º da Deliberação 

normativa COPAM Nº 58, de 28 de novembro de 

2002. 

   

f) Infraestrutura para fornecimento de energia elétrica e 

iluminação pública, de acordo com as normas e 

padrões estabelecidos pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e pela concessionária dos 

serviços. 

   

g) Arborização das vias e tratamento paisagístico das 

praças públicas. 

   

 

11. VISTORIA DE ENTREGA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E 

LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO 

 

Projeto de Energia Elétrica, Iluminação Pública, Saneamento e Drenagem 
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11.1. A solicitação de vistoria de entrega de obras, acompanhada do respectivo 

termo de recebimento pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, deverá ser 

protocolizada junto à Secretaria de Infraestrutura Urbana, que elaborará através de 

servidor responsável, o Termo de Vistoria de Execução de Obra de Infraestrutura (TVO), 

no prazo máximo de 15 (quinze) dias, com relatório fotográfico a ser juntado aos autos 

do processo administrativo de aprovação do empreendimento.  

 

11.2. A solicitação de vistoria de entrega de obras também deverá ser acompanhada 

do respectivo termo de recebimento da concessionária CEMIG. 

 

11.3. Verificada a execução parcial das obras de infraestrutura, que poderá ser 

efetivada em parte do loteamento, será emitido o Termo de Recebimento Parcial, desde 

que na parte aferida estejam executadas por completo todas as obras preestabelecidas na 

aprovação. 

 

11.4. O Termo de Recebimento Definitivo de Obra de Infraestrutura será emitido 

quando da execução de 100% das obras em todo o loteamento, devendo constar 

expressamente a garantia de cinco anos a partir da data de entrega das infraestruturas. 

 

11.5. Expedido Termo de Vistoria de Execução de Obra de Infraestrutura (TVO), 

será emitido o documento de liberação da caução, a ser subscrito pela Secretaria de 

Infraestrutura Urbana, para averbação do gravame junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis.  
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ANEXO II 

FOLHA DE ROSTO  

 

PROCESSO DE PARCELAMENTO DE SOLO 

NÚMERO: NN/AAAA* 

 

EMPREENDEDOR: 

EMPREENDIMENTO: 

DATA DE INSTAURAÇÃO E AUTUAÇÃO: DD/MM/AAAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

 

NOME E ASSINATURA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL COM INDICAÇÃO 

DO CARGO E MATRÍCULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*onde NN indica o número do processo e AAAA o ano de instauração.  
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ANEXO III 

ALVARÁ DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO PARA EXECUÇÃO DAS 

OBRAS DE INFRAESTRUTURA 

 

(MINUTA) 

Processo Administrativo de loteamento nºxxx 

 

A Administração Pública de São Lourenço, através de sua Secretaria Municipal de 

Planejamento ou outra que vier a substituí-la, à vista dos documentos existentes e que 

compõe o projeto de loteamento denominado xxxxxxxxxxxxxxxx de propriedade da(s) 

Empresa (s) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx, aprovaram 

para execução de obras de infra-estrutura em xxxxxxxxxxxxxx, o presente alvará. 

As obras de infraestrutura deverão ser executadas em um prazo máximo de xx meses 

conforme cronograma aprovado e arquivado nesta secretaria. 

 

Observação: (caso houver) 

 

Taxa paga pelo conhecimento no xxxxxxx de xxxxxxxxxx. 

 

São Lourenço, xx de xxxxxxx de xxxxxx 
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ANEXO IV 

 

(MINUTA) 

DECRETO N. xxxxx, DE xx DE xxxxxx DE 20xx 

 

Aprova o “loteamento urbano denominado xxxxxxxxxxxxxxxxxx”. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Prefeito Municipal de São Lourenço, Estado de Minas Gerais, 

no uso de suas atribuições legais, em especial no art., da Lei Orgânica xxxxxxxxx; 

Considerando o exposto na Lei Federal no. 6766/79, que dispõe sobre o Parcelamento do 

Solo Urbano e dá outras Providências, na Lei Municipal nº. 1.814/93,  que dispõe sobre 

o parcelamento do solo urbano e o controle da expansão urbana do Município de São 

Lourenço; 

 

Considerando o Processo de loteamento no xxxxx, referente à análise do projeto de 

loteamento denominado “xxxxxxx” 

 

DECRETA: 

Art. 1º Fica aprovado o loteamento urbano denominado “xxxxxxxxxx”, localizado na 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Município de São Lourenço, de propriedade da 

empresaxxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 

xxxxxxxxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, imóvel registrado sob 

matrícula n. xxxxxxxxxxxxxxxxx do Cartório do Cartório do Registro de Imóveis de 

Lavras, com área total de xxxxxxxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), assim 

distribuídos: 

 

a) Área dos Lotes xxxxxxxxx m ² Xxxx % 

b) Área Institucional xxxxxxxxx m² Xxxx % 

c) Área Verde xxxxxxxxx m²Xxxx % 

d)Área de Arruamento xxxxxxxxx m² Xxxx % 

e) Total da Área Loteada xxxxxxxxx m² Xxxx % 
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§1º A área lotada é descrita da seguinte forma: Inicia-se a descrição deste 

perímetro Partindo do marcoxxxxxxxxxxxxxxxxxx marco inicial desta 

descrição. 

§2º As áreas públicas serão transferidas e registradas como de domínio do 

Município de XXXX, concomitantemente com o registro deste 

loteamento, livre e desembaraçada, sem nenhum ônus para os cofres 

públicos. 

§3º As áreas públicas são aquelas devidamente locadas e identificadas na 

planta do loteamento. 

§ 4º As certidões das áreas públicas devem ser juntadas, pelos 

proprietários da gleba parcelada, aos autos que correspondam à aprovação 

do respectivo loteamento. 

 

Art.2º Fica determinado que a responsabilidade pela implantação de rampas de acesso 

para deficientes físicos, nos cruzamentos das vias públicas, correrá por conta do loteador, 

devendo a obra ser executada concomitantemente às calçadas no loteamento aprovado. 

 

Art. 3º O Cartório de Registro de Imóveis efetuará o devido registro do respectivo projeto 

de loteamento, conforme o prescrito na Lei Federal nº. 6.766/79. 

Parágrafo primeiro. O prazo para o projeto de loteamento ser submetido ao 

registro imobiliário é de 180 (cento e oitenta) dias, após a sua aprovação, sob pena de 

caducidade. 

Parágrafo segundo. O empreendedor dará em caução (hipoteca), como garantia 

da execução das obras do loteamento os lotes xxxxxxxx. 

 

Art. 4º O projeto aprovado deverá ser executado no prazo constante do cronograma de 

execução, sob pena de caducidade desta aprovação. 

Parágrafo único. A caducidade de que trata o caput será declarada e publicada 

através de Decreto. 

 

Art. 5º O empreendedor assinará termo de responsabilidade, assumindo a manutenção 

da(s) área(s) verde(s) e praça(s) do loteamento pelo prazo de 5 (cinco) anos. 
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Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Prefeitura Municipal de São Lourenço, xx de xxxxxxxxx de 20xx. 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxx 

Prefeito Municipal 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

 


