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Lspõe sobre o parcelamento, o uso e a ocupação do solo urbano no Munir j:
Sarapui e da outras providencias".

O Prefeito do Municipio de Sarapui, senhor José Vieira Antunes, no ao, 41;,s

atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal de Sarapui, aprovou ele
sancionou a seguinte lei:

CAPITULO I

Disposições Preliminares

Artigo 1° - Esta lei disciplina a divisão territorial do Município, regulamentcu.I
parcelamento, uso e Ocupação do solo, em razão dos seguintes objetivos:

1 - regulamentação, normalização e atualização da legislação vigente.:.
objetivo de proporcionar o desenvolvimento sustentado, notadamente ti

turístico representado por Sítios e Recreios, incrementando a arrecadação iril

	

-
especifica e a geração de empregos e o incremento nas atividades comerciais:

11- assegurar a reserva de espaços necessários em áreas adequadas, destu 0

ao desenvolvimento das diversas atividades urbanas;

III - assegurar a concentração equilibrada de atividades e pessoas n,; te::
do Município, mediante controle do uso e aproveitamento do solo;

IV - estimular e orientar o desenvolvimento urbano sustentado, morme:.i,
setor turístico, estabelecendo-se a figura do parcelamento na forma de Sb:, .c

Recreios, em áreas de origem rural.

Artigo 25 - Para os efeitos de aplicação desta lei, teor-se as seguintes definições:

Y
'2:,
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1- PARCELAMENTO DO SOLO - é a subdivisão de uma gleba de terra Inci' :,...
cm área urbana, suburbana ou de expansã, urbana, em lotes destinados q cdil'c-
ou outras formas dc ocupação, e sob as sege intes classiticações:-

C

	

LOTEAMENTO - É a subdivisão dc gleba em lotes destinados a cdilicaçc . . '.ira
ç5çç0 \ t̀i^ 0sidenciais, comerciais ou industriais, com abertura de novas s ias de c:rcn „..

çP(\L' `\\\s+
o

vx$gVadouros públicos e outras áreas afins, cujos procedimentos constam no ( aí

	

í
be, - Art 9° e afincas a;b;c;e; d - desta lei;

vs,í

b)DESMEMBRAMENTO - É a subdivisão de gleba em lotes destinados a edilú.
para fins residenciais, comerciais ou industriais com o aproveitunente . Jas
circulação existentes, não implicando na abertura de novas vias ou prolongam..c
cujos procedimentos constam no Capitulo VII - An 10° - Parágrafo Primeiro • sre
lei,

c) DESDOBRO - É a simples subdivisão de um lote cm dois novos lotes.
procedimentos constam no Capitulo VII - Art 10° - Parágrafo Segundo - desta 1, i.
d) CONDOMINIO - E a ocupação do solo por edificações ver ou bonzo', ,:
forma ordenada e legal, não se caracteri>.tndo em parcelamento do solo, e m rru
frações ideais, regendo-se pela Lei Federal o” 4.591+64 - lei dos Condomínios -

concomitantemente com as leis ambientais, de saneamento e da construção c11 il no
que couber,

c) SITIOS S RECREIOS - É o parcelamento do solo para fins residenciais no 1:ver.
em áreas de origem rural. transformadas por lei em Zona de evp.:nsíio urbes:.

pruced imentos constam no Capitulo VII - Art 90- alíneas a;b;c:d: da presente

n

u - DAS ÁREAS QUE COMPORÃO O PARCELAMENTO DO SOLO

a)Área Institucional - É a área destinada a equipamentos públicos, tais con1 :
Educação, Saúde, Administração, Cultura c Lazer.

b) Arca Verde - É a área destinada a manter o equilibrio ecológico. ou r.
florestais, servindo também como Sistema de Lazer.
c)Faixa de Proteção - É a área ao longa de cursos d'agua, ou ao entorno
ou açudes, não podendo ser edificadas.

d)Faixas "Noa Aedificaudi" - São faixas ao longo de vias rodoviárias ou remoi: ::as.

estaduais, federais ou municipais, que sofrem a restrição de não poder n scc

edificadas.

111- OUTRAS DEFINIÇÕES

a) Quadra - E a porção de terreno delimitada por vias públicas, subdividida

	

.i^.,
em lutes.
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Estado de São Paulo
	b) Lote - É a parcela de terreno definida cm seus limites, dimensões e áreas, e

	

^^.

em urna quadra, com pelo menos urna das ,livisas lindeira a urna s ia púl , li&.i

sc) Via Pública - E toda a via de circulaçãr para veiculos e Nitrares, sai Ftis1,

CNceit S^arro(; vel e passeios tcalçadas).
s s

	

ió'%sC

	

Ima Urbana - l; todo aglomerado pnlnaacional eonstituido dc si: s publica . .

ç&1'

	

ações. servido por melhoramentos públicos tais como Redes rtt 1

esC^

	

% e\cftl
pOv
e ica, Redes de Distribuição de Água e roleta dos l..>,oto. s'

	

-
palmente no que tange. a sede do Município e bairros adja.a.ttes e (atina i .

p0 `\.. CéC
`^ebr'

\tc) Zona Suburbana - E a que. preenche os requisitos da Zona urbana. porra' I.
a.S:'

	

da malha urbana da sede. ou seja, a que constitui outro bairro.

%f

	

f) Zona de Expansão Urbana - São áreas de origem rural e assim definidas

	

especifica pelo Município, prestando-se as implantações de novos núcleos redil

	

^...

comerciais. ou de sítios e recreios para lazer .
g) Zona Rural São as demais áreas do iMu aicipio, endoidas as urbana,.. .ul ii

de expansão urbana, e destinadas á expia-ação agropecuária, ou outra ima .

rural.
ind us ,

	

i.h) Zona Industrial - São as arcas ou setor'' , destinados á implantação de
transformação. comercio ou serviços, definidas por lei especifica pelo \1u n:; ipii

CAPITULÁ) 11

1)0 ZONEA yIE.NTO NO ALUNICIPIO

Artigo 3° - Para fins de parcelamento ou ocupação do solo, ficam assim Mó
Zonas, cada urna com suas caracter :sticas próprias, quanto aos
urbanísticos:

a) Z-1 - (Zona - Uni ) Áreas ligada, diretamente

	

malha urbana d.a

Município, ainda que periféricas.

b) Z-2 - (Zona - Dois) Áreas ligadas diretamente a bairros subiu panos e doo
melhoramentos públicos.

c) Z-3 - ( Zona - Três) Áreas desligadas rl.t malhas urbanas e seburbariis
contidas em Zona rural, e que serão, nediante lei especifica. transtorno
Zonas de expansão urbana, destinadas á formação de Sitios c Recreios. va
lazer seja para residência.

d) Z-1 - (Zona Quatro) - Áreas destinadas á implantação dc iudosti
transformação, comercio ou serviços;

Praça 13 de Março . 25 — 15225-000 Tclifax (.5) X2751177 c-mail poisarapa. ,+ u
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tTISITOSLR ANISTICO`
0 , Q\\Pn
8< 0$\•^é,o 4 - Os requisitos urbanísticos serão de conformidade com a Zona onde
^P

	

in?plantados os empreendimentos, considerando-se ainda suas finalidades. :L oi o
definidos:

Em Z-1 e 7,2 ( Zonas urbanas e SUBURBANAS)

1 - Os percentuais de áreas serão:

a) Áreas dos lotes menor ou igual a 70% da área total
b) Arca Institucional igual a 3% da Arca lotai
e) Arca Verde ou Sistema de Lazer, igual ou maior que 10% da Arca T:.'...I
d) Sistema de Arruamento, variando para mais ou para menos que 1 71 '.

2 - Os lotes deverão ter área igual ou maior .lue 25U nt 2 em Z-I com frente miai-:,. uic
10,00 m, e igual ou maior que 125 m2 em Z.2 coro frente mínima de 5,00 111 pari .$ ia

pública, sem restrição quanto ao máximo de área de cada lote.
3 - As vias de uso continuo e principais des et-5o ter largura mínima dc 14,00 w$. $ n

distribuídas era 10,U0 metros de leito carroç.h el e 2,00 metros de passeio Ira lç:c :.. $m
cada lado.
4 - As ruas de trafego local, ou com comprimentos iguais ou menores que 2110 me: - i:

poderão ter largura de 9.00 metros, distribuídas em 6,00 metros dc leito carros i,
1,50 metros de passeio (calçada) em cada lodo. Em término de divisas devera .$$i . ::rr
balão dc retorno com raio mínimo de 8 metros.
5 - As avenidas deverão ter largura mínima de 20,00 metros. distribuídos cri
metros de largura para cada pista. 2,00 metros de canteiro central, e 2.011 meo-,

passeio (calçada) para cada lado.
6 - As declividades das vias públicas sr rão de 0.5% minima e 12% m.o..
ressalvadas eventuais toleráncias cm pequi nos trechos, a critério do Dcpartam. ^.,.^
Técnico da Prefeitura.
7 - Todos os cruzamentos deverão ser dotados de curvas de concordáncia com r.1i r.,
9,00 metros, ou outro adequado em função do angulo do cruzamento.
8 - Vielas - As vielas destinadas á passagem de pedestre e sanitárias, terão larg 'r: 1c
3,00 metros.
9 - As quadras com comprimento superior a 300 metros. deverão conter si-l: $lc
passagem de pedest re com largura de 3,00 metros, a cada 150 m,

Praça 13 de Março , 25 — 18225-000 Telifax (H) 32761177 e-mail pinsarapui!d'uol.c $.
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c) Arca Institucional igual a 1 0/o d.t área total do terreno loteado, n b.^e

localização, a ser definida junto as Dir trizes;

(1) Área Verde, igual ou maior a 10% da Arca Loteada, incluindo-se as 1:: is as dc
preservação permanente, salvo maiores exigências dos órgãos ambientais

2 - Lotes com áreas mínimas de 1.000 m 2 e testada mínima de 15,00 nu pai .1 sia
pública, sendo os mesmos indivisiveis. A'áu ha restrição quanto a» limite mo : '
área.
3 - As vias de circulação com largura nsiaínia de 10,01) metros, passei,., lan

	

, .io
1,50 m, e leito carroçava] dc 7,00 metros, curvas dc cuncordancia cm
cruzamentos, com raio de 9,00 metros, ou outro em função do angulo do cruzai

	

^^.

4 - Vielas de passagens para pedestres, ou sanitárias, com largura de 3,00 metr. s

5 - As dcclividadcs das vias públicas serão de 0,5% mínima, e 20% máxima.
6 - Ao longo de córregos e ao entorno de lagos e açudes quando forasais , pnr
barragens, observar-se-a, urna faixa de proteção permanente com largura nsit. i
30,0U metros, para cada lado do curso d'a„ua. Em nascentes, a faixa de pruteç 1,
em tomo da
6 - As dcclividadcs das vias públicas serão de 0,5% mínima e 12% ni canse.
ressalv adas eventuais tolerãncias em pequenos trechos, a critério do Repart.::: ' nu.
Técnico da Prefeitura.

7 - lodos os cruzamentos deverão ser dotados de curvas de conconlïmcia com
9,00 metros, ou outro adequado em função 'lu angulo do cruzamento.

8 - Vielas - As vielas destinadas á passagem de pedestre e sanitárias, feriou lar. u
3,00 metros.
9 - As quadras com comprimento superior a 30U metros, dto crio conter rio '. r. de
passagem de pedestre com largura de 3,00 metros, a cada 150 m.

Em Z-3 (Sítios c Recreios)

1 - A distribuição das áreas cm Z-3 serão:

a) Área útil dos lotes, igual ou menor a 75 "• da área total do terreno loteado:

,yj±ata

	

Km Z-3 (Sítios e Recreios)
Ì#r.` -

r^?

	

JVffiist^ribuição das áreas em 7.-3 serão:

\

	

56s
O^e1t 64rea útil dos lotes, igual ou menor a 5% da área total do terreno turra6

t ¿0 0 0 ' G0. \c\c

A5. Ov

	

b) Área do sistema de armamento, variando para mais ou para menos de i- ".. da
,j

	

área total do terreno loteado;
%

,i
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6)4%. rea do sistema de armamento, variand para mais ou para menos de 1 u

	

..

J
'lo terreno loteado;

oy^jó ss^ a
0\`7RR^ry Institucional igual a 1% da área b,tal do terreno loteado. em boa tons,

i

	

tsdcfinida junto as Diretrizes;

Ot6 Kr$'

		

¢?^x\

	

Verde, igual ou maior a 10% da Área ladeada. incluindo-se as 6;-:'

	

,IctiçP'
.,A .`^h x(t(t',

	

Içá« permanente, salvo maiores exigências dos órgãos ambientais

	

- Lotes com áreas minimas de 1.000 m 2 e testada mininm de 15,00 u,, p:L

	

..^
pública, sendo os mesmos indirisir eis. \5,. Ira restrição quanto ao liai„ me. i
área.
3 - As vias de circulação com largura mininm de 10,00 metros, passeis Ia: ;.

	

le
1,50 m, e leito carruçás cl de 7,00 metros, curvas de concordáncia em ud

	

us
cruzamentos, com ruim de 9,00 metros, ou outro em função do angulo do crtru.0
4 - Vielas de passagem para pedestres, ou ',untarias. com largura de 3,1111 meu

5 - As declividades das vias públicas serão de 0,5% mini ma, e 20mirsin,e
6 - Ao longo de córregos e ao entorno de lagos e açudes quando

	

ro.
barragens. obsen'ar-se-ã, orna faixa de proteção permanente co':: la rgu Ia ,r.

	

30,00 metros, para cada lado do curso d'apua. Em nascentes. a falsa de peida,

	

,a

cm tomo da
mesma, com uns raio de 511,00 metros. Para nos com larguras superior a 10 m...
de proteção será com 50,00 m de largura.
7 - As Áreas Verdes, com une percentual mínimo de 10% da :irra bical
loteada, ressalvando-se maiores exigências dos órgãos ambientai.. desta ai'

	m.

	

1.,revegetação arbórea em espécies nativas d região, na proporção de 1. 799
hectare, excetuando-se as áreas com árvo r es nativas existentes. tudo de confia ! . .,
com a Lei 4.771!65 - Código Florestal e Resoluções CONAMA, DL.l'R\-SP e r% n .mc
projeto de Revegetação especifico. sob :. responsabilidade técnica de
habilitado para tais fins, incluindo-se n plantio de árvores em uni dos lados (1,
de armamento
8 - As Quadras quando com comprimento superior a 301 metros. deverão se.
de viela para passagem para pedestres a caia 150 metros.

Em Z-4 - (Industrias e Serviços )

1 - A distribuição das áreas cm Z-4 - serão

a) - Arca comercializivcl dos lotes, igual ou menor a 75'-. da :i, va mui de

	

bl - Arca do Sistema de Arruamento, variando de 05 a 12 % da arca total 1

	

.: i

e) - Arca destinada a estacionamento, igual a 3%
(l) - Arca verde igual ou maior que 10%, salvo maiores exigências dos

	

.^^
ambientais.

2 - Os lotes lerão área mininm de 2.500 m2 com frente nrinima de 50,011 m
pública, sendo os mesmos indivisiveis.

Praça 13 de Março , 25 – 18225.000 Tebfax ¡IS) 32761 177 e-mail pr,sarapui
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3 - As vias de circulação terão largura mínima de 16,1111 m com passci^•. J^
para cada lado, cone curvas de concordáncia nos cruzamentos com raio de 9,111

4 - As, i venidas terão largura mínima de 22.00 m distribuídos cm 112 pisou c.

	

'ili n
çqremo central de 2.00 m e passeios cone 2.00 m para cada lado.

das rodovias estaduais ou federais :ferro. ias ou gasndut.. d,.
^ w. ^tditlÀ`tlrnr (risa lis re, com 15 m de largura com o titulo 'Noa \ed 1

	

`\¿10

`
` p' .tpQZit	a mesma ser utilizada como a ia i urginal se convier ao projei o.

	

O 6.03 cc\ao- ^I

	

clividades das vias públicas suão entre 05 a 15%. ressalvadas .^.ii.

t Ttt

	

'anelas em pequenos trechos, a critério do Departamento de Engen:
,^ Yíunicipio.

%e') 7 - As Quadras com comprimentos superiores a 300 melros, dcs erão ser doi r
viela para passagem para pedestres, a cada; 150 metros.

CAPITULO IV

DAS

	

OBRAS

	

DE
INFRAESTRUTUI(r\

Artigo

	

- A infra-estrutura ntininla. que será de inteira respun..i!+il
empreendedor quanto a sua implantação, composta pelas seguintes obr!\.:

A) Em Z 1- Z 2 e 7 4 ( áreas u r banas. SUBURBANAS e industriais)

1 - Demarcação das quadras, lotes, áreas cardes e institucionais, e abertura

	

i
de armamento:
2 - Implantado das redes de distribuição dc agua e coleta de esguios, Jc confia
com projeto aprovado pela concessionária local. Quando da impossibibt .ti

interligação coro redes públicas, as mesma, deverão se constituir cor sistemas i

	

,
sem prejuizo das normas e padrões, sendo a disposição dos esgotos em fossas `; 'cit.,
conforme a NBR 7229'93 e 13.969:'97 da ABNT.
3 - Implantação da Rede de distribuição de energia elétrica em Mia e Ilan.:

bem como iluminação púnica, conforme l :'ejeto aprovado pela soncessir nsiri..
4 . implantação de guias e sarjetas, contorne normas e padrões desta Froft nu.
5 - Cascal hamento do leito carroçável - ou pavimentação asfãltu-a,

	

cr'
Prefeitura.
6 - Drenagem das águas pluviais quando o relevo do terreno assim justificar.
7 - Arborização ao longo de um dos lados das ruas, e áreas verdes (^utvma. de

B) Em 7.3 (Sítios e Recreios):

1 - Demarcação das quadras, lotes e sistema de armamento, c abertura das rua
2- Implantação de rede de distribuição dt água, captação e reservação. com

	

.c s
com a população prevista para o empreendimento. que servi na pr. 'me (

Praça 13 de Março . 25 – 18225-000 TcI háx t 15) 32761177 e-n
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habitantes por lote. O sistema poderá ser is, dado e alimentado por loco :o
o devido tratamento da água - cloração e Iluoretação , gt14mio não par

interkração com a rede pública. No caso. o poço deverá receber outorga o

k

	

• distribuição de energia elétrica em alta e baixa tensão e dumin içio I.
ie as normas e padrões da concessionária bucal.

s

	

6i2álhamento do leito carroçável das sias de circulação e plantio de grau ^•
Q^^^ ,̂Oe^ ^sl.^pa^leio canalefns de escoamento das águas pluviais;

. ^^

	

!^^rojetos de Sítios e Recreios parra lotes ou Chácaras. com ;érea igs^
• Ŝrior a 20.000 m 2, poderá ser dispensada a rede de distribuição de água, ca

	

ia,,
r reserva substituindo o sistema por poços do lençol freático, individuais. de,
compatíveis com as condições hidro-geolúg iras do local..A rede de energia (
poderá ser constituída apenas de alta tensão. ficando o rebaixamento em F.O,-
localizados. instalando-se transformadores 'om sistema de medicai agrup:.l,
das normas da concessionária.
6 - A disposição final dos esgotos sanitários, será em fossas sépticas de confine . ,

	

I,

coar a NBR-7229193 e NBtt 13.969197 da ABNT, individuais, devendo conf.'
Contratos de Compra e Venda, essa obrigaçáo por parte do promitente coo: Ir

proprietário.
7- Revegetação nas áreas serdes e sistema d, armamento.

CAPEEI 1.0 V

DAS RESTRIÇÕES

Artigo 6° - Não será permitido o pa reclame r. lo do solo, nos segu in ies casos

1 - Em terrenos alagadiços ou sujeitos a inundações

11 - Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo á saúde púhli;
que selam devidamente sanados.

111- Terrenos com (Iccl iv idade igual ou superior a 30%, sa lvu se ate ndit
exigências especificadas por autoridades e.rnpetentes. ressalvando-se os prois
Sidos e recreios com áreas superiores a 5.001' n 2, em Z-3 assim definidos nesta

IV- Em terrenos onde as condições geológico. não aconselhem a edificaçã,

V - Em áreas de preservação ecológica ou u.tquclas onde a poluição impeça coa
sanitárias suportáveis até a sua correção

Praça 13 de Março , 25 — 15225-000'felifax (1 5 1 3276117' é-mail p1' serapui u
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CAPITULO VI

,rç!$VB 21GAÇÕES ASSUMIDAS PELO EMPREENDEDOR,Çç

e0t°P gO o
0 c

\̂P(i^ArHc

	

Fica o empreendedor obrigado x assumir os compromissos de estás
.Ç\ e\s(`oráì e infra-estrutura prevista em seu projeto, obras que serão gcanti :l ... „ r
.\b \,Ç liadas, em um Termo de Compromisso. com a competente Caução paru a

	

' soa
: execução das mesmas. mediante escritura de hipoteca, sega mio um crons» imo

com um prazo de até 04 (quatro) anos. a critério da Prefeitura, em furt.n s da
quantificação das obras.
Parágrafo único - A Caução, poderá ter como objeto, os próprios imóveis ori:.iu..,. do
empreendimento, com a devida avaliação e em valores não inferiores a 1MI ,
cinqüenta por cento) do valor das obras a >criem executadas.

CAPITULO VII

DOS
PROCEDIMENTOS

Das diretrizes c dos Projetos

Artigo 8° - Antes da elaboração do projeto para parcelamento do

	

nas
modalidades:
Loteamento - Sítios & Recreios - Desmembramento - deverá o interessado solicitar u
Prefeitura a transformação em ZONA DE EXPANSÃO URBANA se a glel.a • inda
estiver cm Zona Rural e as DIRETRIZES de projeto, através do Departam.: i., de
Engenharia, para a analise dos aspectos técnicos e urbanísticos, encaminlruid^

a) 02 Plantas do terreno com curvas de níveis de metro cm metro, ou cinco eu. isco
metros para Sítios e Recreios, com todos os acidentes topográficos e geogra ' s

b) Xerox da Matricula do Terreno, atualizada, ou copia da inicial, da docur,-:
instrutora e certidão de objeto e pé do processo judicial ou administrar;. ;:..r :a
mesma se encontrar em processo de retificação do registro imobiliário.

c) 03 Plantas urbanisticas da proposta, com o traçado do sistema de arru
articulado com vias existentes, se o caso for, quadras, lotes. arcas publica,
de áreas e seus percentuais, quadro dos requisitos urbanísticos.
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d ..) Memorial descritivo e justificativo, com especificação do uso e tipo de ocupa

i0

	

ççp1^s^r•^`\\l5
ètorial descritivo do terreno objeto do pedido.

ae
^^6s^^^^O
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- O Prefeito Municipal, concluídas as análises e os trabalhos 'econ ..

	

O^ 6.(' rD

	

emento de Engenharia da Prefcitu:a, e se preenchidos os requisito.
^^. VO sbtlderá encaminhar projeto de lei á Câmara do Município, para transforma ' )

	

O

	

arca cm ZONA DE EXPANSÃO URBANA se a mesma não estiver nessas condi ..

depois de sancionada a lei, aporá, por si ou por delegação ao Departame'

	

rir

Engenharia, visto em planta, emitindo a Certidão de Diretrizes, com validade

	

iC
(dois) anos, para compor com as demais peças técnicas c juridicas, o proc..
deverá ser encaminhado ao GRAPIROIIAR para a aprovação dos órgãos emolir,
Parágrafo Primeiro - Para o desmembramento em lotes de glebas com área sul.
10.000 m 2, deverão ser atendidos os mesmos requisitos dos lotruneo ls, qua .

. Arcas Verdes e Arcas Institucionais, e a Prefeitura. além do carimbo de "vist
plantas e memoriais, emitirá Certidão info r mando se os lotes oriundos estão

	

d^.
construídos,
para fins de compor o processo que deverá ser encaminhado ao Graprohal

	

..,

competente parecer técnico.
Parágrafo segundo - As glebas com áreas inferiores a 10.000 m 2, ficam dispa
de Arca Institucional e Arca Verde, bem como encaminhamento ao Graprohab.
Parágrafo terceiro - Para o desdobro de lote, o interessado doerá eneamin In

projeto final a Prefeitura - plantas e memoriais - que ene estando de co m fora-n. lu
com a legislação, o aprovará, para servir ao registro junto ao Cartório dc Regi. •
Imóveis.

I•:.Artigo 10° - Uma vez aprovado pelo GRA I'ROIIAI3 o projeto de parcelamei
solo, quer seja Iotea men to ou desmembramento, retomará á Prefeitura, a
aprovação final com a emissão do Abará de Licença de Lineamento, ou Decreto. ira
ser encaminhado ao competente Cartório de Imóveis. para o devido registro.

Artigo 11- A responsabilidade técnica pelos projetos caberá a profis•i: 1 tl

devidamente habilitado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquit
CRER .juntando-se a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - relas . u

projeto.

CAPITULO V Ill
DISPOSIÇÕES TRIBUTARIAS

Artigo 12 - A Prefeitura, com suporte em lei, definirá a aliquota do IPTU es^...d
para SITIOS E RECREIOS, e outras for mas de parcelamento, tributo vs.

	

.
incidirá individualmente no lote, após a 'L'imeira transação imobiliária, e ,
competente registro do tateamento.

C
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Artigo 13- O empreendedor deverá recolher aos cofres da Prefeitura, a taxa

	

ahsc
e *ovação de projeto de parcelamento do solo, com base na seguinte fórmula:

. Sçl%OYe Análise= (0,05. A) . UFESP

. \¢+

	

F.9SkO$e Aprovação = (10 +0,15 A) UFESI'

ot P (xç`\P\s \^\q` = Área total do empreendimento

èAlITULO tX
0

Artigo 14 - Aplica-se aos desmembramentos com áreas iguais ou super:orc. nn0
m2, no que couber, as disposições urbanísticas exigidas para o lineamento n pie
tange as Áreas Institucionais c Arcas Verdes, excetuando-se os xisto a:.. de
arruamento, devendo ser complementada as obras de infra-estrutura u.o
publicas existentes, se for o caso.

Artigo 15 - Aos infratores desta lei, aplicar-se-á as disposições penais prev sn,s no
artigo 50 e seus incisos, da Lei 6766/79, sem prejuízo do ressarcimento ao .. ^fres
públicos dos eventuais prejuizos que o empreendedor venha a dar causa.

Artigo 16 - Os casos omissos desta lei serio resolvidos pela legislaçtio que seja nti::cnte
a cada caso.
Artigo 17 - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se

	

Leis
63711992 ; 9682002, e as disposições cm contrário.

JOS$ 'IEIRA ANTUNES
PREFEIro

Publicada e registrada pela Secretaria Municipal, na data supra.

sC'ìy F`
FRANCIS ROBERTO PRESTES
DIRETOR ADM. E REC. HUMANOS

Praça 13 de Março , 25 -- 1 g 225-000 TeFfax (15) 32761 177 e-mail pr:isarapui . i uoi.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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