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LEI Nº 83/2013  

São Miguel do Tocantins, 19 de setembro de 2013 

 

Dispõe sobre o parcelamento do solo 

urbano e dá outras providências. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, Estado do 

Tocantins, Decreta. E eu Sanciono a Seguinte Lei. 

 

CAPÍTULO l 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. O parcelamento do solo para fins urbanos no Município de São 

Miguel de Tocantins (TO) será regido por esta Lei e pelas normas federais e 

estaduais aplicáveis à matéria. 

Art. 2º. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante 

loteamento ou desmembramento. 

§ 1º. Por loteamento compreende-se a subdivisão da gleba em lotes 

destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, logradouros 

públicos ou prolongamentos, modificação ou ampliação das vias existentes. 

§ 2º. Por desmembramento compreende-se à subdivisão da gleba em lotes 

destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde 

que não implique na abertura de novas vias e logradouros, nem no prolongamento, 

modificação ou ampliação dos já existentes. 

Art. 3º. Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos, 

em zonas urbanas ou de expansão urbana, assim definida por Lei Municipal. 

Parágrafo único. Não será permitido o parcelamento do solo: 

I - Nos terrenos alagadiços e sujeitos a inundações periódicas, antes de 

tomadas as providências necessárias para assegurar o escoamento das águas; 

II - Nos terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde 

pública, sem que sejam previamente saneados; 
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III - Nos terrenos cuja declividade seja igual ou superior a 30% (trinta por 

cento), salvo se atendidas todas exigências específicas da Prefeitura Municipal; 

IV - Nos terrenos onde as condições geológicas não aconselham a 

edificação; 

V- Nas áreas de preservação ecológica ou naquelas cujas condições 

sanitárias constituam prejuízo à saúde humana. 

VI - Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, 

direta ou indiretamente, nos corpos de água, após o devido tratamento e desde que 

obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos na legislação ambiental 

aplicáveis. 

 

CAPITULO II 

DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS E URBANÍSTICAS PARA OS PROJETOS 

Seção 1ª 

Dos Projetos de Desmembramento e de Remembramento 

 

Artigo 4º. Aplicam-se ao desmembramento, no que couberem, as 

disposições urbanísticas previstas para o loteamento, na presente Lei. 

l - O pedido de licença para desmembramento será feito através de 

requerimento, acompanhado dos seguintes documentos: 

a - título de propriedade, transcrito no Registro de Imóveis, das áreas a 

desmembrar; 

b - projeto na escala 1:1. 000 (um para mil), em 03 (três) vias, sendo uma 

digital, contendo: 

i. indicação precisa das divisas do imóvel; 

ii. localização das edificações existentes nas áreas ou lotes envolvidos no 

processo; 

iii. indicação das vias existentes e dos loteamentos próximos; 

iv. indicação do tipo de uso predominante no local; 

v. indicação da divisão de lotes pretendida na área. 
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c - certidão de ónus reais e certidão negativa de tributos municipais relativos 

ao imóvel e seu proprietário. 

Artigo 5º. Os desmembramentos estão sujeitos à transferência para o 

Município de, no mínimo, 15% (quinze por cento) da área da gleba. 

§ 1º. A transferência não se aplica a glebas com área inferior a 2.000m2 

(dois mil metros quadrados). 

§ 2º. Em glebas com área inferior a 5.OOOm2 (cinco mil metros quadrados), 

é facultado substituir a transferência prevista no caput por pagamento em espécie, 

calculando-se seu valor por meio da planta genérica de valores, usada para cálculo 

do Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI. 

Artigo 6º. Os lotes resultantes de desmembramento devem ter frente para 

logradouros já existentes e obedecer aos parâmetros definidos nesta Lei quanto a 

módulo mínimo e testada mínima. 

Artigo 7º. Os projetos de remembramento, obedecido o disposto nesta Lei, 

deverão conter: 

I - plantas em 2 (duas) vias; 

II - memorial descritivo e justificado em 2 (duas) vias; 

III - certidão negativa de tributos, taxas e multas municipais e de ónus reais 

relativos ao imóvel e ao proprietário e título de propriedade do imóvel. 

 

Seção 1ª 

Das Características dos Lotes 

 

Art. 8º. Os lotes deverão possuir as seguintes medidas mínimas: 

I - Em zonas de uso residencial: testada de 10m (dez metros) área de 200 

m2 (duzentos metros quadrados); 

II - Em zonas de uso comercial: testada de 10m (dez metros) e área de 200 

m2 (duzentos metros quadrados); 

III - Em zona de uso industrial: testada de 20m (vinte metros) e área de 

1.000 m2 (um mil metros quadrados); 
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Art. 9º. Nenhum lote poderá ter, sob nenhuma hipótese, dimensões 

inferiores às estabelecidas pelo artigo anterior, observados o constante do anexo l - 

Parâmetros Urbanísticos; 

 

Seção 2ª 

Das Áreas Destinadas a Uso Público 

 

Art. 10º. As áreas destinadas a uso público, como vias de circulação, 

implantação de equipamentos comunitários, bem como os espaços livres (áreas 

verdes), não poderão constituir, em seu todo, parcela inferior a 35% (trinta e cinco 

por cento) da gleba parcelada. 

§ 1º. Somente com a deliberação conjunta entre o Executivo e o Legislativo 

Municipal, estes mediante aprovação da matéria por maioria absoluta de seus 

membros poderão ser definidos os prédios a serem edificados nas áreas 

destinadas ao uso público. 

§ 2º. São considerados equipamentos comunitários, para efeito desta Lei, os 

equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer, segurança, 

abastecimento alimentar e similares. 

§ 3º. Fica vedado à Prefeitura Municipal alienar as áreas previstas neste 

artigo, devendo assegurar-lhes o uso institucional indicado no planejamento ou 

diretrizes de desenvolvimento do Município, fixadas quando do registro do 

loteamento ou desmembramento. 

§ 4º. As áreas destinadas à implantação de equipamentos comunitários, 

sistema de circulação e espaços livres, constituem-se património da 

municipalidade, a partir do registro do loteamento ou desmembramento, em 

cartório. 

§ 5º. A Prefeitura poderá exigir que o loteador, cujo loteamento tenha acima 

de 1.300 (um mil e trezentos) lotes, construa às suas expensas as instalações 

físicas prediais de um equipamento público em uma das áreas institucionais 

indicadas pela Prefeitura Municipal de São Miguel de Tocantins para o 

parcelamento aprovado. 
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§ 6º. Em cada loteamento deste município acima de 100 lotes, será 

destinado um lote de no mínimo 200m (duzentos metros quadrados) para a câmara 

municipal. 

Art. 11. Serão observadas faixas "non aedificandi" de ambos os lados, ao 

longo das faixas de domínio de: ferrovias, rodovias (federais, estaduais e 

municipais) e linhas de transmissão de energia elétrica, que terão as seguintes 

medidas mínimas: 

a) Ferrovias - 30m (trinta metros) de cada lado a partir do eixo da ferrovia; 

b) Rodovias Federais - 45 m (quarenta e cinco metros) de cada lado, a partir 

do eixo da rodovia; 

c) Rodovias Estaduais e Municipais - 30m (trinta metros) para cada margem, 

a partir do eixo da rodovia; 

d) Linhas de Transmissão - 15m (quinze metros) para cada margem a partir 

do eixo da linha. 

Art. 12. Será considerada faixa "no aedificandi", uma faixa de 50m 

(cinquenta metros) para cada lado das margens dos Rios Navegáveis que banhem 

o município, e 50m (cinquenta metros) para cada lado dos igarapés e/ou córregos, 

desde a borda da calha do seu leito regular. 

Parágrafo único. Quando se tratar de córregos cuja retificação esteja 

planejada pela Prefeitura, a faixa longitudinal obedecerá ao traçado adotado no 

plano de retificação. 

 

Seção 3ª 

Das Vias de Circulação dos Loteamentos 

 

Art. 13. O sistema viário do loteamento deverá respeitar às exigências do 

sistema viário existente e projetado, integrando-se a ele, harmoniosamente, em 

seus pontos de acesso. 

Art. 14. A abertura de qualquer via ou logradouro público deverá obedecer 

as normas desta Lei, e dependerá de aprovação prévia na Prefeitura, pelos órgãos 

competentes, de conformidade com o que estabelece o artigo 22 desta Lei. 
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Parágrafo único. Considera-se via ou logradouro público, para fins desta 

Lei, todo espaço destinado à circulação ou utilização de uso comum da população 

em geral. 

Art. 15. As seções transversais das vias terão: 

a) no mínimo 20m (vinte metros), e no máximo 30m (trinta metros), quando 

vias de penetração, expressas ou de grande comunicação; 

b) no mínimo 12m (doze metros) e no máximo 20m (vinte metros), quando 

vias coletoras principais; 

c) no mínimo 10m (dez metros) e no máximo 12m (doze metros), quando de 

tráfego local; 

d) 5m (cinco metros), quando de tráfego só para pedestres. 

Parágrafo único. Nos loteamentos destinados exclusivamente a fins 

industriais, as seções transversais das vias de tráfego local, terão no mínimo, 20m 

(vinte metros). 

Art. 16. As vias locais sem saída terão que ter obrigatoriamente praça de 

retorno em seu final. 

Art. 17. A identificação das ruas e logradouros públicos, antes de sua 

denominação oficial, só poderá ser feita por meio de números e letras. 

 

Seção 4ª 

Das Quadras 

 

Art. 18. O comprimento das quadras não poderá ser superior a 250m 

(duzentos e cinquenta metros). 

 

Seção 5ª 

Dos Parcelamentos 

Art. 19. Os parcelamentos para fins industriais e outros capazes de poluir as 

águas ou atmosfera, deverão obedecer às normas ditadas pelo órgão competente 

de controle de poluição. 
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Art. 20. Serão submetidos à prévia anuência do Estado, os parcelamentos 

que estiverem sob as seguintes condições: 

I - Localizados em área de proteção cultural, histórica, paisagística, 

ecológica e arqueológica, assim definidas por legislação federal ou estadual; 

II - Localizados em áreas limítrofes do Município, ou que pertençam a mais 

de um Município; 

III - Quando o loteamento abrange área superior a 1.000.000,00 m2 (um 

milhão de metros quadrados). 

Art. 21. Os cursos d'água não poderão ser aterrados, canalizados, 

tubulados, desviados ou retificados, sem prévia anuência do órgão estadual 

competente. 

Art. 22. Os parcelamentos não poderão receber denominação igual à 

utilizada para identificar outros setores ou bairros da cidade já existentes. 

 

CAPÍTULO III 

DO PROCESSAMENTO 

Seção 1ª 

Da Consulta Prévia 

 

Art. 23. Para efeito da aprovação do projeto de parcelamento do solo deverá 

ser feita consulta prévia à Prefeitura Municipal. 

§ 1º. No ato da consulta prévia, o interessado apresentará os seguintes 

documentos: 

l - Prova de domínio sobre o terreno; 

II - Requerimento solicitando as diretrizes oficiais; 

III - Planta do imóvel contendo: 

a) as divisas da gleba a ser loteadas, devidamente cotadas; 

b) orientação magnética e verdadeira; 

c) relevo do solo por meio de curvas de nível de altitude; 
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d) localização dos cursos d'água, bosques, partes alagadiças, mananciais, 

linhas de transmissão de energia, adutoras, as obras ou instalações existentes e 

demais indicações topográficas que interessarem; 

e) indicações dos arruamentos contíguos a todo perímetro, a localização das 

vias de comunicação, das áreas livres, áreas dos equipamentos urbanos e 

comunitários existentes no local ou em suas adjacências, com as respectivas 

distâncias da gleba a ser loteada. 

V - Indicações do uso predominante a que se destinará o loteamento; 

VI - Planta de situação da gleba a ser loteada; 

Art. 24. A Prefeitura indicará, em seguida, na planta apresentada, as 

seguintes diretrizes: 

I - Posição e caracterização das vias: 

II - Uso do solo permitido; 

 

Seção 2ª 

Do Projeto 

 

Art. 25. Elaborado o projeto definitivo, orientado pelo traçado e diretrizes, o 

loteador apresentará para a aprovação do parcelamento, os seguintes documentos: 

I - Título de propriedade escriturado e registrado do terreno a lotear; 

II - Certidões Negativas; 

a) dos tributos federais, estaduais e municipais relativas ao imóvel; 

b) das ações reais referentes ao imóvel no período de 10 (dez) anos; 

Art. 26. O projeto, que deverá ser apresentado em 02 (duas) vias - escala 

1:2000 (um para dois mil)  

§ 1º. O projeto, assinadas as 2 (duas) cópias por profissional devidamente 

registrado no Conselho Profissional, e com a respectiva ART - ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE OBRAS E SERVIÇOS, bem como, pelo 

proprietário ou seu representante legal,, deverá conter: 

I - Planta de locação do parcelamento em escala 1:20.000 (uma para vinte 

mil); 



 
ESTADO DE TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS 
Gabinete do Prefeito 

Trabalhando com o povo 
ADM 2013/2016 

 
II - Indicação do sistema viário local, os espaços abertos para recreação e 

usos institucionais e comunitários e suas respectivas áreas; 

III - subdivisão das quadras em lotes, com a respectiva numeração, 

dimensão e áreas; 

IV - Perfis longitudinais e transversais de todas as vias de comunicação e 

praças nas seguintes escalas: horizontal de 1:1.000 (um para mil) e vertical de 

1:100 (um para cem); 

V - Memorial descritivo, contendo a relação definitiva das quadras, lotes, 

arruamento e respectivas áreas, indicação do tipo de pavimento a ser executado no 

empreendimento, bem como cronograma de execução das obras; 

VI - Indicação do norte verdadeiro e magnético; 

VII - Indicação da área total, área loteada, das áreas das vias de circulação, 

das áreas reservadas para usos públicos, área de proteção permanente e área 

verde; 

VIII - Apresentar modelo de contrato de promessa de compra e venda. 

 

Seção 3ª 

Dos Atos da Aprovação do Projeto e Garantias 

 

Art. 27. Das 2 (duas) cópias do projeto apresentado à Prefeitura, 1 (uma) 

será retida pela municipalidade e a outra cópia será entregue devidamente 

aprovada ao Loteador; 

Art. 28. Uma vez aprovado o projeto de parcelamento serão elaborados e 

formalizados os seguintes atos: 

I - Termos de acordo; e 

II - Decreto de aprovação. 

Art. 29. Pela assinatura do termo de acordo, o loteador, obrigar-se-á: 

I - Executar no prazo máximo de 2 (dois) anos, prorrogáveis por mais 2 

(dois) anos, sem qualquer ónus para a Prefeitura: 
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a) Abertura, terraplanagem, pavimentação primária ou bloqueteamento / 

asfaltamento das vias de circulação com os respectivos marcos de alinhamento e 

nivelamento; 

b) Rede de água potável; 

c) Rede de energia elétrica e iluminação pública; 

d) Escoamento das águas pluviais; 

e) Pontes, pontilhões e bueiros que se fizerem necessários; 

f) Solução para esgotamento sanitário que poderá ser feito por meio de 

fossa e sumidouro nos termos da NBR 7229/93, quando não houver rede de coleta 

pública disponível para interligação e tratamento dos esgotos; 

g) O tipo de pavimento a ser aplicado nas vias deverão ser previamente 

indicados no projeto, nos termos do art. 26, V; 

II - Facilitar a fiscalização permanente da Prefeitura durante a execução das 

obras e serviços; 

III -- Delimitar e identificar as quadras com marcos, e por intermédio de 

outros marcos delimitar cada parcela individualizada. 

Art. 30. O decreto de aprovação do projeto de parcelamento deverá conter: 

I - Dados que caracterizam e identifiquem o parcelamento; 

II - Indicação quantitativa das áreas destinadas a logradouros, usos 

institucionais e áreas verdes e áreas de preservação permanente, as quais se 

incorporam automaticamente ao património municipal como bens comuns, sem 

ónus para a Prefeitura; 

III - Indicação das garantias para execução das obras de infraestrutura de 

responsabilidade do Loteador; 

IV - Anexo do qual conste a descrição das obras a serem realizadas e um 

cronograma físico financeiro das obras. 

 

Seção 4ª 

Do Registro e da Fiscalização 
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Art. 31. Após a lavratura do decreto de aprovação o loteador providenciará 

no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias: 

I - Registro do loteamento no Cartório de Registro de Imóveis; 

II - Lavratura de escritura de hipoteca das áreas ou lotes dados em garantia 

da execução das obras indicadas no inciso III do artigo 30 desta Lei. 

Art. 32. Uma vez realizadas as obras de que trata o item l do artigo 29, a 

Prefeitura Municipal, a requerimento do interessado, e após as competentes 

vistorias, liberará as áreas e/ou lotes dados em garantia. 

Parágrafo Único. A liberação das garantias poderá ser de forma parcial e 

por etapa. No caso de projetos de parcelamento a serem realizados por etapa a 

liberação das garantias será feita proporcionalmente conforme os itens de 

infraestrutura executados. 

Art. 33. Caso as obras não tenham sido realizadas no prazo estipulado, a 

Prefeitura poderá: 

I - Decretar a nulidade do ato de aprovação do projeto; 

II - Lançar mão das garantias oferecidas pelo Loteador para execução das 

obras; 

III - Executar as obras por sua conta, cobrando do loteador, por meios 

administrativos ou judiciais, os custos das obras, acrescidos de 30 % (trinta por 

cento) a título de administração. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 34. O loteador poderá requerer modificação total ou parcial do projeto 

de arruamento ou loteamento aprovado desde que: 

l - As modificações não prejudiquem os lotes comprometidos ou 

definitivamente adquiridos e se a Prefeitura aprovará modificação; 

II - Seja obtida a anuência dos titulares do direito sobre as áreas vendidas ou 

compromissadas à venda quando for o caso de interferência na mesma. 
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Art. 35. A Prefeitura impedirá, ou fará demolir pelos meios legais, as 

edificações ou construções em lotes que contravenham a esta Lei, ou em 

loteamentos inscritos irregularmente após esta lei, promovendo judicialmente, o 

cancelamento das inscrições irregulares e a responsabilidade civil e criminal dos 

infratores. 

Art. 36. Aplicam-se ao desmembramento, nos termos dos arts. 4º à 7º desta 

Lei, no que couberem, as disposições urbanísticas exigidas pelo loteamento. 

Art. 37. É vedado vender ou prometer vender parcela do loteamento ou 

desmembramento não registrado. 

Art. 38. Os loteadores e ou promitentes compradores de loteamentos 

dotados de infraestrutura básica implantada pelo empreendedor, como forma de 

incentivo e compensação das obras realizadas terão direito a isenção do IPTU, a 

partir do registro do loteamento no Cartório de Registro de Imóveis, nos seguintes 

termos: 

I - 100% (cem por cento) de isenção no primeiro ano após o registro; 

II - 50% (cinquenta por cento) de isenção no segundo ano após o registro; 

III - A partir do 3º ano após o registro, não há mais isenção. 

§ 1º. Caso o loteador não execute as obras de infraestrutura no prazo 

determinado pela Prefeitura, a isenção e incentivo serão cassados, sendo lançados 

os valores correspondentes às mesmas, com juros e multa na matrícula dos 

imóveis isentados. 

§ 2º. Os responsáveis pelo loteamento terão total responsabilidade pelas 

informações fornecidas ao Setor de Cadastro Imobiliário da Prefeitura para a 

apuração do benefício em questão, sob pena de cassação, no caso de 

irregularidade, 

Art. 39. Não caberá à Prefeitura qualquer responsabilidade pela diferença de 

medidas dos lotes ou quadras que o interessado venha constatar, em relação às 

medidas dos loteamentos aprovados. 

Art. 40. Será admitida a regularização de lotes com parâmetros inferiores 

aos previstos nesta Lei Complementar em caso de ocupação comprovada já 

existente há pelo menos 5 (cinco) anos. 
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Parágrafo único. A hipótese prevista no caput deste artigo será aplicável 

desde que o lote tenha testada mínima de 5m (cinco metros) e área mínima de 

125m2 (cento e vinte e cinco metros quadrados). 

Art. 41. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas todas e quaisquer disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de São Miguel de Tocantins, Estado de 

Tocantins, aos 19 (dezenove) dias do mês setembro de 2013. 

 

 

VALDECY PEREIRA DOS SANTOS 

Prefeito Municipal 
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ANEXO l - PARÂMTEROS URBANÍSTICOS 

 

PARÂMETROS DE 

USO 

 

 

Área 

Mínima 

(m2) 

 

 

TO 

(%) 

 

 

CA 

 

 

TSN 

(%) 

 

 

Afastamentos (mt) 

 

 

FRONTAIS 

 

Laterais 

 

 

Fundos 

  

Vias 

Locais 

 

 

Vias 

Coletoras 

 

 

Vias 

Arteriais 

 

 

Residencial/Comercial 

 

 

200 

 

 

80 

 

 

2 

 

 

20 

 

 

3,00 

 

 

3,00 

 

 

3,00 

 

 

1,00 

 

 

1,00 

 

 

Industrial 

 

 

1000 

 

 

80 

 

 

2 

 

 

20 

 

 

10,00 

 

 

10,00 

 

 

10,00 

 

 

2,00 

 

 

2,00 

 

 

(1) Em relação a paredes com janelas, o recuo lateral será de no mínimo l,00(um) metro. 

(2) Em relação a parede cega, poderá usar o limite do lote, nos fundos e em uma das 

laterais. 

(3) As edificações comerciais poderão usar a testada do lote e o limite das laterais, 

respeitando a taxa de ocupação, caso seja optado um dos afastamentos, deverá ser 

respeitado o limite da tabela acima. 

TO = Taxa de Ocupação 

CA = Coeficiente de Aproveitamento 

TSN = Taxa de Solo Natural (área Permeável) 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de São Miguel de Tocantins, Estado de 

Tocantins, aos 19 (dezenove) dias do mês setembro de 2013. 

 

 

 

VALDECY PEREIRA DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 


