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DISPÕE SOBRE o PARCELAMENTO

DO SOLO URBANO NO MUNiCípIO DE

MERCEDES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O<gáo

Pagma

ror EdiçAo

A Câmara Municipal de Mercedes, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a

seguinte:

L E I

CAPiTULO I

DA CONCEITUAÇÃO E DOS OBJETIVOS

Art. 1°. A Lei de Parcelamento do Solo Urbano tem como objetivo subsidiar e disciplinar os

projetos de loteamento, desmembramento e remembramento do solo urbano no Município

de Mercedes, de acordo com a Lei Federal nO, 6.766179 e alterações, Leis do Plano Diretor

Municipal e demais legislações vigentes.

� 1°. � aplicável para todas as áreas declaradas urbanas.

� 2°, As áreas definidas na Lei dos Perímetros Urbanos do Município são declaradas áreas

urbanas.

� 3°, As áreas localizadas fora dos limites dos Perímetros Urbanos são declaradas áreas

rurais.

Art. 2°. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento, ou

desmembramento, observadas as disposições desta Lei, eXlgencias da legislação

ambiental federal, estadual e municipal, Lei do Plano Diretor Municipal, Lei de Uso e

Ocupação do Solo e Lei do Sistema Viário.

Parágrafo Único - O disposto na presente Lei obriga nao s6 os loteamentos,

desmembramentos e remembramentos, realizados para venda, ou melhor, aproveitamento

de imóveis, como também os efetivados em inventários, por decisão amigável ou judicial,

para extinção de comunhão de bens ou qualquer outro titulo.

Art. 3°. São objetivos gerais que disciplinam o parcelamento do solo:

I - dar subsidios aos projetos e execuções dos em�lac�nados ao

parcelamento do solo para fins urbanos; "---- �
---��=-=...
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11 - assegurar 05 padrOes urbanfsticos e ambientais de interesse da populac;ao;

1II - prevenir a instalayao ou expansao de assentamentos urbanos em areas inadequadas;

IV - evitar a comercializayc1o de lotes irregulares e a destina980 inadequada para

atividades urbanas.

CAPiTUlO 11

DO SIGNIFICADO DOS TERMOS

Art. 4°. Para aplicabilidade saa adotadas as seguintes defini90es:

1- Alinhamenta predial: e a linha divis6ria entre 0 lole e a via publica;

11 - Alvara: e 0 documento expedido pela Poder Publico Municipal concedendo licenfYa para

o funcionamento de atividades ou a execw;:ao de servic;:os e obras;

111 - Arruamento: via ou conjunto de vias publicas destinados a circulaC;:80 viaria e acesso

80S lotes urbanos;

IV - Area de dominio publico: e a area ocupada pelas vias de circulayao, areas

institucionais e espac;os livres;

V • Area Institucional: areas destinadas a implanta9ao dos equipamentos publicos de

educaC;3o, cultura, saude, lazer e similares;

VI - Area Iiquida loteavel: area resultante da diferen� entre a area total do loteamento ou

desmembramento e a soma das areas das vias publicas, espac;os livres de uso publico e

outras areas a serem incorporadas ao patrim6nio publico;

VII - Area verde: f10resta ou mata nativa representativa da flora do Municipio de Mercedes

que contribua para a conservaC;3o da biodiversidade.

VIII - Area total dos lotes: e a resultante da diferen<;a entre a area do parcelamento e a

area de dominio publico;

IX - Area total do parcelamento: e a area objeto de loteamento. ou desmembramento. de

acordo com os limites definidos no registro imobiliario;

X - Caixa da via: distancia entre os Iimites dos alinhamentos prediais de cada um dos

lados da rua;

XI - Ciclovia: e um espac;o reservado para circulac;ao de bicicletas;
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XII - Desmembramento: è a subdivisào de areas em lotes com aproveitamento do sistema

viario existente, desde que nào implique na abertura de novas vias publicas, nem no

prolongamento, modifica�o ou ampha�o das existentes;

XIII - Equipamentos comunitiuios: sào as instalac;Oes publicas de educac;ao, cultura,

saude, lazer, seguranC;a e assistência social;

XIV - Equipamentos urbanos: sâo as instalac;öes de infra-estrutura urbana basica e outras

de interesse publico;

XV - Espac;os livres: areas de interesse de preservac;âo e/ou espaC;os Iivres de uso publico

destinados à implantac;ào de prac;as, areas de recreac;ao e esportivas, monumentos e

demais referenciais urbanos e paisagisticos;

XVI - Faixa nào edificavel: area do terreno onde nao serâ permitida qualquer constru�o;

XVII - Fra�o ideal: parte inseparàvel de um lote destinada para ocupa�ao;

XVIII - Gleba: àrea de terra que nao foi objeto de parcelamento urbano;

XIX - Infra-estrutura bâsica: equipamentos urbanos de escoamento de aguas pluviais,

iluminac;ao publica, redes de esgoto sanitario, de abastecimento de âgua potâvel, vias de

circula9âo e energia elètrica publica e domiciliar;

XX � Lote: parcela de terra delimitada, resultante de loteamento ou desmembramento,

inscrita no Cart6rio de Registro de Im6veis, com pelo menos uma divisa lindeira à via de

circulac;ao, servida de infra-estrutura basica, cujas dimensöes atendam aos indices

urbanisticos definidos por esta Lei;

XXI � Loteamento: è a subdivisao de glebas em lotes, com abertura ou efetiva980 de novas

vias de circulac;:ao, de vias publicas, prolongamento ou modifica980 das vias existentes;

XXII - Pista de rolamento: faixa destinada exclusivamente ao tratego de veiculos.

XXIII - Profundidade do lote: distância entre a testada e 0 fundo do lote, medida entre os

pontos mèdios da testada e da divisa do fundo;

XXIV - Quadra: ârea resultante de loteamento, delimitada por vias de circulac;:ao e/ou

Iimites deste mesmo loteamento;

XXV _ Remembramento ou unificayao: e a fusao de glebas OU lotes com aproveitamento

do sistema viario existente;

XXVI - Testada: dimensao frontal do lote;

'-------
---�_.

\
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XXVII - Via de circulacăo: area destinada ao sistema de circulacăo de veiculos e

pedestres, existentes ou projetadas.

CAPiTUlO III

DOSPARCElAMENTOS

Art. 5°. O parcelamento do solo para fins urbanos deve estar inserido nos limites definidos

na Lei Municipal dos Perimetros Urbanos.

Paragrafo unico. Na Zona Rural os parcelamentas do solo devem ser realizados somenle

para fins rurais.

Art. 6°. Nenhum parcelamento do solo sera permitido:

t - Na Zona Rural salva para fins rurais e para os usos permissiveis especificados

na lei de Usa e OCUpa9ăo do Solo.

II - Em terrenos alagadiCos e sujeitos a inundacoes, antes de tomadas as

providencias necessârias para assegurar o escoamento das âguas, e em năa havendo

restricăo ambiental;

III - Em terrenos situados em nascentes, corpos d'agua, fundos de vale e nas

demais areas de preservacăo permanente, essenciais para o equilibrio ambiental,

escoamento natural das aguas e abastecimento publico, a criterio da Prefeitura Municipal

e, quando couber, do 6rgăo estadual competente;

IV - Em terrenos que tenham sido aterrados corn material nocivo a saude publica,

sem que sejam previamente saneados;

V - Em terrenos corn declividade igual ou superior a 30,0% (trinta por cento), salvo

se atendidas exigencias especificas das autoridades competentes;

VI- Em terrenos cujas condicOes geol6gicas năo aconselhem a edificacao, podendo

a Prefeitura Municipal exigir laudo tecnico e sondagem sempre que achar necessario;

VII - Em âreas de preservacăo ecol6gica. ou naquelas onde a poluiyăo impeţa

condicoes supor1aveis, ate a sua correyăo;

VIII _ Em terrenos situados nas zonas de proteyăo ambiental, instituidas pela lei de

Usa e Ocupa9ăo do Solo.

IX _ Em terrenos onde for necessaria a sua preservacăo para o sistema de controle

de erosăo urbana:

.....
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X - Em terrenos situados fora do alcance dos equipamentos urbanos,

nomeadamente das redes publicas de abastecimento de agua potavel e de energia

eh�trica, salvQ S8 atendidas exigencias especificas dos 6rgaos competentes.

Paragrafo Unico. E vedado desmatar ou alterar a morfologia do terreno fora dos limites

estritamente necessarios a abertura das vias de circulac;ao, exceto mediante aprovayao

expressa do Poder Publico Municipal.

Art. 7°. Para 05 parcelamentos do 5010 com area superior a 100.000m2 (cem mil metros

quadrados) deve ser exigido 0 Estudo de Impacto de Vizinhan9a - EIV.

Art. 8°. E proibida parcelamento do 5010 para fins urbanos na Zona Rural do Municipio.

9 1°. A Zona Rural somente podera 5er parcelada para fins de atividades agropecuarias.

� 2°. 0 parcelamento da Zona Rural devera obedecer ao estabelecido para 0 Municipio

pelo Instituto Nacional de Coloniza9ao e Refonma Agraria - INCRA.

� 3°. E requisito para 0 parcelamento na Zona Rural criar uma Area de Reserva Legal

dentro do pr6prio im6vel, ou por meio das op.y6es previsto no C6digo Florestal Brasileiro,

previamente aprovada pelo 6rgao ambiental estadual.

CAPiTULO IV

DOS REQUISITOS TECNICOS. URBANisTICOS, SANITARIOS E AMBIENTA1S

SE<;:Ao I

DOS CONCEITOS GERAIS

Art. 9°. Os projetos de loteamento deverao obedecer as seguintes recomendaty6es

urbanisticas:

1- Respeito ao sitio natural e a hidrografia;

11 _ Ar1icula.yao com 0 sistema viario principal e defini.yao de hierarquia intema:

III _ Distribui.yao equilibrada de areas livres, favorecendo as conex6es e otimizando

sua utiliza.y30;

IV _ Cria.yao de sistema de quadras e lotes, favorecendo a centralidade e a cria�o

de vias e locais.

V - Distribui.yao de equipamentos comunitarios_fund

favorecendo a acessibilidade.

ntada na demanda e
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VI - Qualifica�ao da paisagem, atendendo aos aspectos есопбmiсоs е funcionais,

sem ignoraг 05 aspectos esteticos, formais е simb6licos.

Art. 10. О proprietario da агеа cedera ао Municipio, sem бпus рага este, uma

percentagem de по minimo 35% (trinta е cinco рог cento) da агеа а lotear, que

corresponde as areas destinadas ао sistema de ciгculac;ao, еsрщ:оs livres е агеа

institucional, salvo nos loteamentos destinados ао uso industrial cujos lotes forem maiores

que 15.000 т2 (quinze mil metros quadrados), caso ет que а percentagem podera ser

гeduzida, рогет пипса inferior а 10% (dez рог cento);

� 1 о. 05 espac;:os livres de uso pubIico е as areas de uso institucional deverao ter acesso

рог via oficial de сiгсulщ:ао.

� 20. As areas рага equipamentos comunitarios ou de uso institucional deverao respeitar

as seguintes condi90es:

I - 50% (cinquenta рог cento) da агеа deverao ser ет terreno unico, сот

declividade inferior а 15% (quinze рог cento);

11 . Nos 50% (cinqOenta рог cento) restantes, пао serao computadas as esquinas de

terrenos ет que пао possa ser inscrito um circulo de 20т (vinte metros) de diametro е as

areas classificadas сото de prote�o ambiental.

� 30. Os canteiros associados а vias de circula�o сот largura inferioг а 2,50т (dois

metros е cinqOenta centimetros) е os dispositivos de сопехао viaria сот агеа inferior а

30т2 (trinta metros quadrados) serao computados сото parte da rede viaria е пао сото

areas livres.

Art. 11. Fica proibida а сопsidегауэо de areas de preservayao permanente по сбmрutо

da percentagem exigida по artigo 10, podendo excepcionalmente, ет projetos de utilidade

pubIica ou interesse social, computar as referidas areas ет ate 10% (dez рог cento) do

total а ser cedido а Prefeitura по ato de аргоvщ;ао do loteamento, sem 6nus рага а

Prefeitura Municipal.

Art, 12. Excepcionaimente, а doacao das aгeas refeгidas по artigo 1 О Рodе se dar fora da

gleba ет ate 5% (cinco рог cento) da агеа total do loteamento, levando.se ет

сопsidегауэо а proporcionalidade dos valores dos terrenos, condicionado а аргоvауэо da

Prefeitura Municipal. с::----------

,
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Art. 13. A partir da data do registro do loteamento, passam a integrar o patrim6nio e

dominio do Municipio, mediante escritura publica de doac;ao paga peia parcelador, as

ar8as das vias de circulac;āo, 05 espac;os livres de uso publico e as areas destinadas a

equipamentos comunitarios e urbanos, constantes do projeto urbanistico e do memorial

descritivo do loteamento, aprovadas peia Poder Publico Munjcipal.

Art. 14. Os im6veis constituidos por espat;:os livres de uso publico e por areas de

equipamentos comunitarios nao poderao t8r a sua destinac;āo alterada peia parcelador ou

peia Poder Publico Municipal, a partir da aprovac;ao do projeto de parcelamento, salvo na

ocorrencia das hip6teses previstas na legisla�āo federal.

SEt;:ĀO II

DAS QUADRAS E DOS LOTES

Art. 15. A maior dimensāo das quadras nāo podera ser superior a 250m (duzentos e

cinqOenta metros), exceto nas quadras com lotes maiores de 15.000m2 (quinze mil metros

quadrados), linhas dos rios, nas rodovias, vias expressas e outras barreiras, onde o limite

maximo sera de 350m (trezentos e cinqOenta metros).

Paragrafo unico. Para atender ao disposto neste artigo, poderāo ser abertas vias

especiais, desde que atendidas as necessidades do sistema viario.

Art. 16. As dimensōes mfnimas dos lotes permitidas nos loteamentos, desmembramentos e

fracionamentos sāo aquelas fixadas na Lei do Uso e Ocupa�āo do Solo.

Art. 17. Respeitadas as dimensōes minimas estabelecidas para os lotes peia legisla�āo

de Uso e Ocupa�āo do Solo, os lotes de esquina terāo suas areas minimas acrescidas em

30% (trinta por cento) em rela�āo ao mfnimo exigido para sua respectiva zona, e sua

testada acrescida do recuo frontal obrigat6rio de sua respectiva zona.

Art. 18. Nos loteamentos implantados peia Administra,āo Publica Municipal ou por

agencias estaduais e federais de habita�āo papula r destinados a Zonas Especiais de

lnteresse Social os lotes nāo poderāo ter dimensōes e areas inferiores aos seguintes

parametros:

I - Quando localizados em meio de quadra:

a) testada minima de 1 O,OOm (de s ;

b) largura media minima de 10,OOm (dez metros);

=.
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c) area minima de 200,00 m' (duzentos metros quadrados);

II - Quando situados em esquina:

a) minimo de 13.00 m (treze metros) em todas as suas testadas;

b) largura mèdia minima de 13,00 m (treze metros);

e) area minima de 260,00 m2 (duzentos e sessenta metros quadrados).

Art. 19. O Municipio nae assumira responsabilidade per diferenyas acaso verificadas nas

dimensOes e areas das lofes.

Art. 20. Quando naD for possivel dar escoamento per gravidade. atraves de passagem em

vias publicas, as aguas pluviais cu àquelas das redes de coleta de e590to sanitiuio, os

lotes situados à jusante deverao ser gravados de servidào publica de passagem para

equipamentos urbanas que sirvam aos lotes situados a montante.

Art. 21. Os talvegues deverao ser percorridos por via de circula9ao para passagem de

coletores, exceto quando houver uma soluc;ao tècnica viavel apresentada pelo

empreendedor e aceita pela Prefeitura Municipal.

5El;ÀO 11I

DA REDE VIARIA

Art. 22. As vias dos loteamentos obedecerao à hJerarquia definida em lei especifica e às

diretrizes expedidas pelo Poder Publica.

Art. 23. Qualquer gleba objeto de parcelamento para fins urbanas deverà ter acesso par

vias publicas, conectando-a a rede viària urbana, conforme o sistema viàrio.

Paragrafo unico. Os ònus das obras necessarias para construc;ào ou alargamento da via

de acesso referidas no "caput" deste artigo recaira sobre o parcelador interessado ou

sobre o Poder Publico, caso haja possibilidade de uso do criterio de compensac;ào.

Art. 24. As vias de circulac;ào de qualquer loteamento deverào garantir a continuidade do

trayado das vias existentes nas adjacèncias da gleba, conforme diretrizes expedidas

pelo Poder Pùblico.

Art. 25. Admite-se normalmente a implanta.y<3o de bolsào de retorno ("cul-de-sac"), que

devera ter acesso por via de no maximo 100.00m (cem metros) de comprimento, largura

minima de 15,00m (quinze metros) e pra,. de retomo com diametro maior ou igual a 30.00m

(trinta metros).

� �::::>
,
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Art. 26. Ac expedir as diretrizes, o Poder Publico indicará a sec;ao transversal e outros

requisitos para as vìas que, por lel municipal, devam integrar a rede viária principal da

cidade.

Art. 27. A �o transversal das vias e avenidas será sempre horizontal, com inclinac;ao

de 2,0% (dois por cento), e concava, observado o seguinte:

I - A declividade minima das ruas e avenidas será de 0,5% (zero vfrgula cinco per

centa) e deverào ser providas de capta<;:àa de águas pluviais a cada SOm (cinquenta metros);

II - A declividade máxima è 10% (dez per centa), mas em trechos inferiores a

100m (cem metros), devido à topografia, admite-se a declividade 14% (quatorze per oonto);

III - As quebras de gradiente, quando nao for possivel situá-Ias nas esquinas,

devem ser suavizadas por curvas parabólicas;

IV - Nas intersec9òes de ruas, os periis longitudinais axiais naD deixarao de

concordar com o periillongitudinal da rua, principalmente nos cruzamentos obliquos

v - As ruas e avenidas devem ter arboriza9ao nas duas faces e uma árvore para

cada lote ou no minimo a cada 12,00m (doze metros).

Parágrafo unico. Os passeios das vias deverao seguir as diretrizes constantes da Lei do

Sistema Viário.

5Ec;ÀO IV

DA INFRA-E5TRUTURA

Art. 28. Sao de responsabilidade do loteador a execu9ao e o custeio das obras e as

instalal'oes de:

I - Oemarca9ao dos lotes, das vias, dos terrenos a serem transferidos ao

dominio do Municipìo e das áreas nào edificáveis, bem como a demarca9ao e

sinaliza9ào das áreas de fragilidade ou prote9ao ambiental;

II - Abertura das vias de circula9ào e respectiva terraplenagem;

III - Rede de drenagem superficial e profunda de águas pluviais de acordo com

as norma s do órgao municipal regulador;

IV - Rede de abastecimento de água potável de acordo com as normas da

respectiva concessionária;

V - Rede de saneamento de acordo com as normas da respectiva

concessionária ou certidào desta dispensando a execu9ao da mesma, quando de

impedimento tècnico, devidamente acompanhada de termo de re abilidade;
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VI - Rede de distгiЬuiс;эо compacta de energia eletrica е de ilumiПЗ9ЗО риЫјса

de acordo сот as normas da гespectiva concessionaria;

VII - Раvimепtщ:ао asfa1tica das pistas de rolamento das vias de acesso е

circulac;ao е das prac;as, incluindo а сопstгщ:ао de guias е sarjetas, de acordo сот

as noгmas do 6Г98О municipal competente е о estabelecido па Lei do Sistema Viario

do Municipio;

VIII - Passeios е muretas;

IХ - АгЬогizас;эо das vias de circulac;:ao е ajaгdinamento dos espac;os livres de

uso pubIico е replantio nas fundos de vale.

х - Recobrimento vegetal de coгtes е taludes do terreno е protec;ao de

encostas, quando necessaгio, е imрlапtа.уэо е/ои reconstituic;ao da mata сiJiаг.

9 10, Quando пао for possivel interligar as galerias de aguas pluviais do loteamento а rede

existente, sera obrigat6ria а ехесщ:ао de emissario ate о cuгso d'agua mais рг6хјто, сот

dissipador de energia па sua extremidade, conforme projeto aprovado pelo 6rgao

competente do Municipio е, se necessario, do Estado.

9 20. Serao construidas rampas de acesso по meio-fio, junto as esquinas, рага pessoas

poгtadoras de necessidades especiais, segundo os раdгбеs definidos па Norma BrasHeira

NBR 9050 da ABNT - Аssосiщ:ао Brasileira de Normas Tecnicas.

9 30. Quando а агЬогizщ:ао de passeios ou canteiros, prevista по Inciso IX deste Ar1igo,

referir-se а logradouгo lindeiro а lotes sua densidade sera de, по minimo, 1 (uma) aгvoгe

рог lote.

9 40. Havendo impossibilidade tecnica de ехесш;�1O de qualquer dos elementos de infra

estrutuгa listados по caput deste ar1igo, о proprietario devera апехаг ао projeto de

desmembramento ceгtidao do 6rgao municipal competente ou da concessionaria do

respectivo seгviyo, atestando tal impedimento.

9 50. Рага loteamentos implantados ет Zonas Especiais de Interesse Social, ет рагсегја

сот о Poder РиЫјсо, as exigencias serao estabelecidas ет lеgislщ:ао especifica.

Art. 29. As obras е servicos de infra-estrutura exigidos рага os parcelamentos deverao ser

executados segundo cronograma fisico previamente aprovado pelo 6rgao competente do

Municipio.

<------------- -",
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� 1°. O parcelador tera prazo maxima de 24 (vinte e quatro) meses. a contar da data de

publical'ao do Decreto de Aproval'ao do loteamento ou expedil'ao do Ato de Aproval'ao da

subdivisao pelo Municipio, para executar os serviyos e obras de infra-estrutura para ele

exigidos.

� 2°. Qualquer alterayao na seqOencia de execUl;ao dos serviyos e obras mencionados

neste Artigo devera ser submetida ti aprova98o do Poder Publica Municipal mediante

requerimento do parcelador, acompanhado de memorial justificativQ da altera�o

pretendida.

9 3°. Concluidas as obras e servi90s de infra-estrutura do parcelamento, o interessado

solicitara ao 6rgao municipal competente, ou as concessionarias de servic;os. a vistoria e o

respectivQ lavda de recebimento do servic;o ou obra, do qual dependera a libera�o da

cauC;Bo correspondente.

� 4°. Casa as obras naD sejam realizadas dentro do prazo previsto no respectivo

cronograma, o Municipio executara judicialmente a garantia dada e realizara as obras naD

concluidas.

Art. 30. Os taludes resultantes de movimentos de lerra deverao obedecer aos seguintes

requisitos minimos:

I - Oeclividade ideal, delerminada para cada tipa de solo para taludes em alerro;

II - Revestimento apropriado para retenlY30 do solo, preferivelmente formado por

vegeta\Oilo. podendo este ser dispensado. a criterio do Pader Publico;

III - Canaletas de drenagem para taludes com allura superior a 3m (tres melros).

Paragrafa unico. Os taludes poderao ser substituidos par muros de arrimo ou prolelYao, a

expensas do loteador e mediante auloriza\Oilo do Pader Publico.

Art. 31. Em nenhum casa os movimentos de terra e as abras de arruamento ou instalac;ao de

infra-estrutura poderao prejudicar o escoamento das aguas nas respectivas bacias

hidrograficas.

Art. 32. A aproval'ao de projeto de desmembramento de lote urbano pelo Municipio ficara

condicionada li previa existencia. em todos os logradouros lindeiros ao lote. da seguinte

infra-estrutura:

1- Rede de abastecimento de agua potavel'_
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11- Rede de esgoto sanìtàrio;

111- Sistema de drenagem de águas pluviais;

IV- Rede de distribuiryc30 de energia elétrica e iluminaryao pública:

v- Vias de circulac;::ao pavimentadas.

� 1°, Inexistindo, no todo ou em parte, a ínfra-estrutura listada no caput deste artigo, em

qualquer dos logradouros lindeiros ao lote, 0 proprietário providenciará às suas expensas a

execuryao da infra-estrutura faltante, Gomo pré-condic;::ao para a aprovaryao da projeto de

desmembramento pelo Pader Público MunicipaJ.

� 2°. A execw;ào dos elementos de infra-estrutura referidos no parágrafo anterior deverá

obedecer a projetos previamente aprovados pelos órgaos municipais competentes ou

pelas concessionárias dos respectivos serviyos.

CAPíTULOV

005 CONOOMíNIOS FECHAOOS HORIZONTAIS

Art. 33. A aprovay80 de condomínios fechados seguirá os parametros urbanísticos desta

lei, nao podendo ser implantados em área superior a 40.000 m2 (quarenta mil metros

quadrados).

Parágrafo único: Excepcionalmente serao admitidos condomínios fechados com

dimens6es maiores da determinada neste artigo, ap6s parecer da Municipalidade, e desde

que sejam respeitadas as diretrizes de arruamento defìnidas pela Prefeitura Municipal.

Art. 34. Em todo Condomínio Fechado deverao ser obedecidas, para as fray6es ideais, as

dimens6es mínimas definidas para 0 parcelamento do solo nas respectivas zonas urbanas

da Leì Munìcìpal de Uso e Ocupa�ao do 5010.

Art. 35. Entre 2 (dois) ou mais condomínios fechados deverá ser respeitada uma distáncia

mínima de 200 m. (duzentos metros), com no mínimo uma via de circulayao entre os

mesmos, atendendo às necessidades do sistema viário municipal e lei do Sistema Viário.

Art. 36. As divisas dos condominios horizontais fechados deverao ser feitas com !otes de

frente e abertos para a via oficial.

Art. 37. Oeverao ser previstas áreas

condomínios fechados.

para estacionamento de veículos no interior dos

C- �
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Art. 38. O projeto de condominio fechado deverá atender os requisitos técnicos,

urbanisticas, sanitárias e ambientais definidos no Capitulo IV desta lei.

Art. 39. Ao ser registrado no Registra de Imóveis, deverá ser especificada no projeto do

condominio fechado a condiyao de usa da área somente para este firn.

CAPiTULOVI

DA CONSULTA PREVIA

Art. 40. O interessada ern elaborar projeto de parcelamento deverá solicitar á Prefeitura

Municipal, em consuita prévia, a viabilidade do mesma, os requisitos urbanísticos e as

diretrizes para o Usa do Solo e Sistema Viário, apresentando para este firn os seguintes

elementos:

I - Requerimento assinado pelo proprietario da área ou seu representante legal:

II - Planta planialtimétrica da area a ser loteada, ern duas vias e ern meio digital, na

escala 1:1.000 (um para mil), com referencias da rede oficial, assinada pela responsavel

técnico e pelo proprietario ou seu representante, indicando:

a) divisas da propriedade perfeitamente definidas;

b) loealiza9äo dos cursos d'água, áreas sujeitas a inunda9ôes, bosques,

monumentos naturais ou artificiais, vegetat;äo cam classificat;äo de porte e construt;ôes

existentes, tipologia do solo e principais acidentes topograficos;

c) relevo, por meio de curvas de niveI equidistantes de 1m (um metro):

d) arruamento contiguo a todo perimetro.

III - O tipo de uso predominante a que o 10teamento se destina;

IV - Planta de situa9äo da área a ser loteada, na escala 1 :5.000 (um para eineo mil),

indicando:

a) norte magnético e verdadeiro, area total e dimensôes do terreno e seus

principais pontos de referencia, assinalando as areas Iimitrofes que ja estejam arruadas;

b) arruamentos contíguos a todo operimetro;

e) localiza9äo de vias de comunica9äo, dos espa90S livres, dos equipamentos

urbanos e comunitarios existentes no localou ern suas adjacéncias num raio de 1.000m

(um mil metros) com as respectivas dist�ias da área a ser�

V - Matrieula do registro de imóveis; ��
-. -......;; .....
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VI - Certid6es negativas de impostos municipais relativos aa im6vel.

Art 41. Havendo viabilidade de implan!aI'80. a Pretei!ura Municipal, de acordo com as

diretrizes de planejamento do Municipio e LegislaC;21o do Plano Diretor Municipal, e apes

consulta aos 6r9a05 setoriais responsaveis pelos servic;os e equipamentos urbanos,

indicara na planta apresentada na consulta previa:

1- As diretrizes das vias de circulaC;21o existentes au projetadas que comp6em o sistema

via rio do Municipio, relacionadas com o loteamento pretendido, a serem respeitadas;

II - A fixaC;21o da zana au zonas de usa predominante de acordo com a Lei de

Zoneamento de Usa e OCUpal'80 do Solo Urbano;

III - A localizac;:ao aproximada das areas institucionais e dos espa90s livres de uso

publico, de acordo com as prioridades para cada zona;

IV - As faixas sanitarias do terreno para o escoamento de aguas pluviais e outras faixas

nao-edificaveis;

V - A rela9ao dos equipamentos urbanos que deverao ser projetados e executados

pelo interessado.

� 1° O prazo maximo para estudos e fornecimento das diretrizes sera de 60 (sessenta)

dias, neles nao sendo computados o tempo despendido na presta9ao de esclarecimentos

pela parte interessada.

� 2° As diretrizes vigorarao pelo prazo maximo de 1 (um) ano, a contar da data de sua

expedi9ao, ap6s o qual devera ser solicitada nova Consulta Previa.

� 3° Oparecer favoravel da consulta previa naD implica em aprova9ao da proposta do

loteamento.

Art. 42. Por ocasiao de fornecimento de diretrizes para elabora9ao de projeto, podera ser

solicitada:

I - Elabora9aO de parecer geotecnico, nos casos de terrenos de elevada

complexidade geol6gica ou geotecnica, o qual devera compreender a delimita9ao das

zonas ou unidades do terreno que apresentam comportamento geotecnico homogemeo;

II - Estabelecimento. para cada unidade, de diretrizes geotecnicas para o

desenvolvimento dos projetos.

Paragrafo Unico. As diretrizes geotecnicas incluirao recomenda90es relacionadas a

escava96es, estabilidade de taludes de corte e ateeomportall18t1te ao at�nto a

>
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deforma90es (recalques). estabilidade dos terrenos a erosao. bem como orienta9Qes para

escolha de funda90es e drenagens.

CAPiTULO VII

OO PROJETO OE LOTEAMENTO

Art. 43. Cumpridas as etapas do Capitulo anterior e havendo viabilidade da

implantat;:;3o do loteamento, o interessado apresentara projeto. de acordo com as diretrizes

definidas pela Prefeitura Municipal. composto de:

1- Planta do im6vel. em meio digital e plotagens em escala 1:1.000 (um para mil)

ou 1 :500 (um para quinhentos). indicando:

a) delimita�o exata, confrontantes, curva de nivel de metro em metro, norte

magnetico e verdadeiro e sistema de vias com o devido estaqueamento a cada 20m (vinte

metros);

b) quadras e lotes com respectivas dimensoes e numera9ao;

c) cursos d'agua e nascentes e respectivas faixas de preserva�ao permanente 

escrever no interior das faixas a expressao "FAIXA NAO EDIFICAvEL - Lei Federal

4.771/65 e suas altera90es";

d) sentido de escoamento das aguas pluviais;

e) delimitavao e indicac;:ao das areas publicas institucionais e espac;:os livres;

f) faixas nao edificaveis, nos 10t8S onde forem necessarias, para obras de

saneamento ou outras de interesse publico;

g) raios de curvatura e desenvolvimento das vias e seus cruzamentos;

h) larguras das vias, das caixas de rolamento e dos passeios;

i) ruas adjacentes que se articulam com o plano de loteamento;

j) faixas de dominio das rodovias, ferrovias, dutos e sob as linhas de alta tensao. 

escrever no interior das faixas, a expressao �faixa nao edificavel" - Lei Federal n.O 6.766179

e suas alteracaes";

k) areas verdes e construc6es existentes;

I) areas que poderao receber acrescimo de potencial construtivo, quando for o caso;

m) quadro estatistico de areas.
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11 - Perfis Longitudinais das Vias de Circulac;ao, contendo 05 eixos das vias,

apresentados em escala 1:1.000 (um para mil) horizontal e 1:100 (um para cem) vertical,

sendo aC8itas outras escalas, caso necessario. Na perfil longitudinal devera constar:

estaqueamento a cada 20m (vinte metros), numero da estaca; trayado do terreno original e

da via projetada com as declividades longitudinais e respectivas cotas referidas a RN

(referencia de nivel) a ser fornecida pela Prefeitura Municipal;

11I. Perfis Transversais das Vias de Circulayao, em escala 1 :500 (um para

quinhentos) horizontal e 1:100 (um para cem) vertical, sendo aceitas outras escalas, caso

necessario, com trac;ada da(s) pista(s) de rolamento, passeios e canteiro central, quando

10r o caso, com as devidas dimensoes e desenhos;

IV - Memorial descritivo, contendo obrigatoriamente:

a) denominayao do loteamento;

b) descriryao sucinta do loteamento com suas caracteristicas;

c) condiryoes urbanisticas do loteamento e as limitaryoes que incidem sobre os lotes e

suas construryOes, alem daquelas constantes das diretrizes fixadas;

d) indicaryao das areas que passarao ao dominio do Municipio no ato do registro do

loteamento;

e) enumerar;ao dos equipamentos urbanos, comunitiuios e dos serviryos publicos e de

utilidade publica, ja existentes no loteamento e adjacencias, e dos que serao implantados;

f) Iimites e confrontayoes, area total do loteamento, area total dos lotes, area total da

area publica, discriminando as areas de sistema viario, espayos livres e area institucional,

com suas respectivas percentagens;

g) especificayao das quadras e lotes;

h) discriminayao dos lotes a serem caucionados, a escolha da Prefeitura Municipal;

i) descriryao do sistema viario, constando identificayao das vias (nome ou numero),

largura da pista de rolamento, largura do passeio, declividade maxima e tipo de

revestimento.

V - C6pia da Anotayao de Responsabilidade Tecnica - ART, do Conselho Regional de

Engenharia. Arquitetura e Agronomia • CREA, relativa ao projeto de loteamento.

��
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VI - Projetos das obras de infra-estrutura exigida, acompanhado do respectivo

ofl;:amento e cronograma, que deverao ser previamente aprovados pelos órg80s

competentes, e apresentados em meio digital, acampanhados de plotagens. a saber.

a) projeto detalhado de arruamento, incluindo planta com dimens6es angulares e

lineares dos trayados, pertís longitudinais e transversais, detalhes dos meios-fíos e

sa�etas e projeto de pavimenta",o;

b) projeto detalhado da rede de escoamento das águas pluviais e das obras

complementares necessárias;

c) projeto de abastecimento de água potável;

d) projeto da rede de distribui,ao de energia eletrica e ilumina,ao pública;

e) projeto da rede de coleta de e590to e do seu tratamento, indicando a destinar;80

final;

f) rede de telefone;

g) rede de gás, quando for o caso.

VII - Modelo de contrato de Compra e Venda, o qual deverá estar de acordo com a lei

Federal e demais cláusulas que especifiquem:

a) compromisso do loteador quanto a execu980 das obras de infra-estrutura,

enumerando-as;

b) prazo de execUl;:ao da infra-estrutura. constante nesta Lei;

c) condi¡;:ao de que os lotes s6 poderao receber constru¡;:oes depois de executadas as

obras previstas no Artigo 28 desta lei;

d) possibilidade de suspensao do pagamento das prestac;:oes pelo comprador, vencido

o prazo e nao executadas as obras, que passará a depositá-Ias, em juízo:

e) enquadramento do lote de acordo com o Mapa de Zoneamento de Uso do Solo,

definindo a zona de uso e os parametros urbanísticos incidentes.

VIII - Documentos relativos él área em parcelamento a serem anexados ao projeto

definitivo:

a) titulo de propriedade devidamente registrado no Registro Geral de Imóveis;

b) certid6es negativas de Tributos Municipais.

� 1°. As pranchas de desenho devem obedecer él normatiza¡;:ao da Associa¡;:ao

-8rasileira de Normas Técnicas - ABNT.

- -------
.....�
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� 2°. O conteudo dos projetos de infra-estrutura referidos no incisa VI deste artigo

devera atender as exigencias especificas definidas pela Prefeitura Municipal.

� 3'. Todas as pe,as do projeto definitivo deverao ser assinadas pelo requerente e

responsaveJ tecnico, devendo o ultima mencionar o numero de seu registro no Conselho

Regionai de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA desta regiao e o numero do seu

registro na Prefeitura.

� 4°, Casa S8 constate, a qualquer tempo, que a certidao da matricula exigida no incisa

VIII deste artigo nao t8m mais correspondencia com 05 registros e averbac;oes cartorarias

no tempo da sua apresenta�o, alem das conseqOencias penais cabiveis, serao

cansideradas insubsistentes tanta as diretrizes expedidas anteriormente, quanto a

aprova9aa dai decarrente.

CAPiTULO VIII

OAS NORMAS OE PROCEOIMENTO PARA APROVACAO DO PROJETO E

APROVACAO DO OESMEMBRAMENTO E REMEMBRAMENTO

Art. 44. O pedida de desmembramenta au remembramento sera feita mediante

requerimento do interessado a Prefeitura Municipal, acampanhado de matricula do

Registro de Im6veis, certidao negativa de tributos municipais, da planta do im6vel a ser

desmembrado au remembrada na escala 1:1.000 (um para mil), contendo as seguintes

indicac;6es:

I - 8ituac;aa do im6vel, com vias existentes e loteamento pr6ximo:

11 - lipo de uso predominante no loeal;

III - Areas e testadas minimas, determinadas per esta Lei, validas para a(s) zona(s)

a qual afeta ° im6vel;

IV - Divisao ou agrupamento de lotes pretendido, com respectivas areas;

V - Dimens6es Iineares e angulares:

VI . Relevo, por curvas de nivel equidistantes de 1 m (um metro);

VII. Indica,ao das edifica,oes existentes.

Paragrafo Unico. Todas as pe,as graficas e demais documentos exigidos terao a(s)

assinatura(s) do(s) responsavel (veis) e deverao estar dentro das especifica,Des da

Associa,ao Brasileira de Normas Tecnicas .�BNT� _

�-��
Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - FoneJFax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 _ Mercedes _ PR.

e-mail: mercedes@mjmet.com.br-CNPJ 95.719.37310001-23



r-----------

Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Lei Complementar nO 004/2008 - fl. XIX

Art. 45. Verificadas as condi9öes apresentadas no artigo anterior, fica a aprova9ao do

projeto condicionada il comprova9åo de que:

I - Os lates desmembrados e/ou remembrados tenham as dimensöes minimas para

a respectiva zona, conforme Lei de Zoneamenta de Usa e Ocupac;:ao do Solo Urbana;

II • A parte restante do late ainda qua edificado. compreende urna ponraa que possa

constituir late independente, observadas as dimensöes minimas previstas em Lei.

Art. 46. Apas a aprova9ao do projeto o interessado, no prazo maximo de 180 (cento e

oitenta) dias, devera eneaminhar o mesma para averbac;:äa no Registro de Imåveis.

CAPiTULO IX

DA APROVACAO E DO REGISTRO DE LOTEAMENTO

Art. 47. Recebido o projeto definitivo de loteamento, com todos os elementos e de acordo

com as exigemcias desla Lei, a Prefeitura Municipal procederå:

I - Exame de exatidao do projeto definitivo;

11- Exame de todas os elementas apresentados, conforme exigencia do Capitulo VIII.

Parågrafo Unico: A Prefeitura Municipal poderå exigir as modificayöes que se fayam

necessarias.

Art. 48. Deferido o processo, o projeto de loteamento tera sua aprovayåo atraves de

Decreto Municipal, no qua1 deverå constar:

I - Condiyöes em que o loteamento foi autorizado;

II - Obras aserem realizadas;

III - Cronograma e o oryamento para execu9äo;

IV - Areas caucionadas para garantia da execuyåo das obras;

v- Areas transferidas ao dom[nio publico;

VI - Lotes que poderäo receber aumento do potencia1 construtivo, quando for o caso.

Art. 49. No ato de recebimento da c6pia do projeto aprovado pela Prefeitura. o interessado

assinarå um Termo de Compromisso no qual se obrigarå a:

I _ Executar as obras de infra-estrutura referidas no incise VI do Artige 28 desta Lei,

conforme cronograma observando o prazo maximad:pest�:

--,�"..'"'"

Rua Dr. Oswaldo C!1:'z, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 _ Mercedes _ PR.
e-mall; mercedes@mjrnel.com.br-CNPJ 95.719.373/0001-23



, "

....""I"T.'.,..
" lj 0'

. .,,_� t
::"'�r �'.-.:!,"

e¥.()��

Município de Mercedes
Estado do Paraná

Lei Complementar n' 004/2008 - II, XX

II - Executar as obras de consolidacao e arrimo para a boa conserva9âo das vias de

circulac;ao, pontilhôes e bueiros necessários, sempre que as obras mencionadas farem

consideradas indispensáveis à vista das condic;óes viárias, de seguranc;a e sanitárias do

terreno a arruar;

III - Facilitar a fiscalizac;ào permanente da Prefeitura Municipal durante a execUl;:âo das

obras e s8rvic;os;

IV - Nao outorgar qualquer escritura de compra e venda ou compromisso de compra e

venda dos lotes caucionados antes de concluidas as obras previstas nas incisos l e II

deste artigo; V - Utilizar o modelo de Contrato de Compra e Venda aprovado pela

Prefeitura Municipal;

VI - Preservar as áreas verdes exislentes, sob pena de responsabilizac;ao civel,

administrativa e criminal.

Art. 50. No Termo de Compromisso deverao constar especificamente as obras e servic;os

que o loteador é obrigado a executar e o prazo fixado para sua execuC;80.

Art. 51. Em garantia da execuc;ao das obras e servic;os de infra-estrutura urbana exigida

para o loteamento, dar-se-á em cauC;80 área de terreno correspondente ao custo da época

de aprovac;ao das obras e servic;os a serem realizados.

� 1° Os lotes caucionados deverao ser discriminados, correspondentemente ao valor total

dos servic;os ou obras de infra-estrutura especificadas no Artigo 28. desta Lei, cabendo ao

Municipio escolher os lotes a serem caucionados.

� 2° O valor dos lotes será calculado, para efeito deste artigo, pelo prec;o da área, sem

considerar as benfeitorias previstas no projeto aprovado.

� 3° Concluidos todos os servic;os e obras de infra-estrutura exigidos para o loteamento, a

Prefeitura Iiberará as garantias de sua execuc;ao.

� 4° A cauc;80 será formalizada mediante escritura pública que deverá ser levada ao

Registro de Im6veis, no ate do registro do loteamento.

� 5° As áreas a serem transferidas ao dominio público nao poderao ser caucionadas para

o cumprimento dos dispositivos previstos nesta Lei.

� 6° A Iiberac;âo das áreas caucionadas nâo poderá ser parcial e somente ocorrerá quando

todas as obras estiverem integralmente realizadas_, _
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Lei Complementar nO 004/2008 - n. XXI

Art. 52. Ap6s a aprova<;ao do projeto definitivo. o loteador devera submeter o loteamento

ao Registro de Im6veis, apresentando a documentac;ao exigida pela Lei FederaJ 6.766179 e

suas alterac;ôes.

� 1° No ato do registro do projeto de loteamento, o loteador transferira ao Municipio,

mediante Escritura Publica e sem qualquer ônus ou encargos para este, o dominio das

vias de circulac;ao e das demais areas.

� 2° O prazo maximo para que o loteamento seja submetido ao Registro de Im6veis ê de

180 (cento e oitenta) dias. contados a partir da aprova<;ao do projeto definitivo, sob pena

de caducidade da aprova<;ao.

� 3° O titulo de propriedade sera dispensado quando se tratar de parcelamento popular,

deslinado as c1asses de menor renda, em im6vel declarado de utilidade publica, com

processo de desapropriac;ao judicial em curso e imissao provis6ria na posse, desde que

promovido pela Uniao, Estado do Parana, Municipio ou suas entidades delegadas,

autorizadas por lei a implantar projetos de habitatyâo.

� 4° No caso de que trata o paragrafo anterior, o pedido de registro do parcelamento, alêm

da documenta9ao mencionada no caput deste artigo, serâ instruido com c6pias autênticas

da decisao que tenha concedido a imissao provis6ria na posse, do decreto de

desapropria9ao, do comprovante de sua publicatyâo na imprensa oficial e, quando

formulado por entidades delegadas, da lei de crial;âo e de seus atos constitutivos.

Art. 53. Examinada a documenta9ao e encontrada em ordem, o Oficial do Registro de

Im6veis encaminhara comunica9ao a Prefeitura Municipal e darâ publicidade ao

documento, nos termos da Lei 6.766n9.

� 1° Findo o prazo de 15 (Quinze) dias sem impugna9ao, sera feito imediatamente o

registro. 5e houver impugna9ao de terceiros, o Oficial do Registro de Im6veis intimarâ o

requerente e a Prefeitura Municipal, para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, sob

pena de arquivamento do processo. Com tais manifesta9ôes o processo serâ enviado ao

Juiz competente para decisao.

� 2" Registrado o loteamento, o Oficial de Registro comunicara. por certidâo, O seu registro

a Prefeitura Municipal.

'------- ------
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Le; Complementar n° 00412008 - n. XXii

Art. 54. Uma vez realizadas todas as obras e serviços exigidos para 0 loteamento, 0

loteador ou seu representante legal solicitara a Prefeitura Municipal, atraves de

requerimento, que seja feita a vistoria atraves de seu 6rgao competente.

� 1° 0 requerimento do interessado devera ser acompanhado de uma planta atualizada do

loteamento que sera considerada oficial para todos 05 efeitos.

� 2° Ap6s a vistoria a Prefeitura Municipal expedira um laudo de vistoria e caso todas as

obras estejam de acordo cam 0 Termo de Compromisso e com as demais exigemcias

municipais. expedira um Termo de ConCıusäo da Execuçäo das Obras e Serviços. 0 qual

devera ser encaminhado ao Registro Geral de Im6veis para liberaçäo da cauçao.

Art. 55. A näe execuçäo tota i das obras e serviços na prazo legal earaeterizara

inadimplencia do loteador. ficando a cargo do Municipio a realizaçäo das mesmas.

Art. 56. Qualquer alteraçäo ou cancelamento parcial do loteamento registrado dependera

de aeordo entre 0 loteador e os adquirentes de lotes atingidos pela alteraçäo, bem eomo a

aprovaçäo da Prefeitura Munieipal, deveräo ser averbados no Registro de Im6veis, em

eomplemento ao projeto originaL.

� 1° Em se tratando de simples alteraçäo de perfis, 0 interessado apresentara novas

plantas, de eonformidade eom 0 disposto na Lei, para que seja feita a anotaçäo de

modificaçäo no Decreto de Aprovaçäo do Loteamento pela Prefeitura Municipal.

� 2° Quando houver mudança substaneial do projeto, este sera analisado total ou

parcialmente, observando�se as disposiçöes desta Lei e do Oeereto da respeetiva

aprovaçäo.

� 3° Ap6s a aprovaçäo do projeto alterado, de que trata 0 paragrafo anterior, sera

eoncedida nova Lieença atraves de Oeereto Munieipal.

Art. 57. A aprovaçao do projeto de loteamento, desmembramento ou remembramento näo

implica em nenhuma responsabilidade por parte da Prefeitura Munieipal, quanto a

eventuais divergeneias referentes a dimensöes de quadras ou lotes, quanto ao direito de

tereeiros em relaçäo a ə.rea loteada, desmembrada ou remembrada, nem para quaisquer

indenizaçöes decorrentes de traçados que näo obedeceram os arruamenlos de plantas

Iimitrofes mais antigas ou as disposiçöes legais aplieə.veis.

Paragrafo Unieo. 0 disposto neste artigo sera de inteira responsabilidade do proprietario

e do responsavel tecnico pelo projeto elou pela obr�__
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Lei Complementar nO 00412008 - n. XXIII

CAPiTULO X

DAS MULTAS

Art. 58. Ficara sujeito a multa tedo aquele que der inicio ou efetuar parcelamento do 5010

para fins urbanos sem:

I - auloriza9ao da Prefeitura Municipal;

11 - seguir as determina90es do projeto aprovado e do 8tO administrativQ de licemya;

I1I - registrar loteamento, desmembramento ou remembramento;

IV - registrar o comprornisso de compra e venda a cessao ou promessa de cessao de

direito.

� 1°. A multa a que se refere este artigo deve ser definida em regulamento especifico.

� 2°. O pagamento da multa nao eximira o responsavel das demais cominayoes legais. E

obrigat6ria ao infrator regularizar as obras, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir

da data do embargo.

� 3°. A reincidencia especifica da infral"'io implicanj na duplica<;ao da mulla aplicada

inicialmente e na suspensao de sua licenl;a para o exercicio da atividade de construir no

Municipio pelo prazo de 02 (dois) anos.

CAPiTULO XI

DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 59. sao passiveis de puni9clo, a bem do servi«o publico, os servidores da Prefeitura

Municipal que, direta ou indiretamente, fraudarem a presente Leit concedam ou contribuam

para que sejam concedidas licenc;as, alvaras, certid6es, declara90es ou laudos tecnicos

irregulares ou falsos.

Art. 60. Aos loteamentos e parcelamentos que estao em fase de conclusao, ou que ja

tenha sido solicitada a consulta previa, aplicam-se as disposi«oes da legislayclo anterior.

Art. 61. Esla lei enlra em vigor decorridos 120 (cento e vinle) dias ap6s data de sua

publica,ao oficial.

Art. 62. Fica revogada a Lei n' 120/95 de 11107/1995 e as demais disposiyoes em

contrario.

Gabinele do Prefeito do Municipio de Mercedes. Eslado do Parana. em 23 de outubro de

2008 - �="?ft».

Vilson Schwantes

PREFEITO
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