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LEI MUNICIPAL N. 1.842, DE 25 DE AGOSTO DE 2.015

“Dispoe Sobre a CriagSo e RegularizagSo 
do Institute do Desdobro de Imdvel 
Urbano e D6 Outras Providencias."

O povo do Municipio de Turmalina - Estado de Minas Gerais, por seus 
representantes legais APROVOU e Eu, Prefeito Municipal, SANCIONO a 
seguinte Lei:

Art. 1° - Fica autorizada a criap&o e regularizapao de desdobros de imovel.

Par^grafo 1° - Desdobro-6 o-fracionamento de lote, gleba ou terreno 
localizado no perimetro urbano ou de expansao urbana, ja consolidado e 
irreverslvel, resultante de parcelamento aprovado ou regularizado, em 
desconformidade com a legislagao, para formapSo de novos lotes, sem 
abertura de novas vias e logradouros publicos, nem prolongamento, 
modificagao ou ampliagao dos ja existentes.

ParSgrafo 2° - O desdobro constitui-se em modificagao de glebas ou 
terrenos urbanos; resultante de parcelamento aprovado ou regularizado, nao 
implicando a execugSo de obras de urbanizagao ou a transferencia de areas 
para o Municipio.

Paragrafo 3° - Considera-se parcelamento do solo regularizado, aquele em 
que exista abastecimento com rede de £gua potavel e energia eletrica, 
cobranga de IPTU (imposto territorial urbano), devidamente reconhecido pelo 
Poder PCiblico Municipal.

Paragrafo 4° - Para a aprovag&o do projeto de desdobro, o interessado 
apresentara requerimento ci Prefeitura Municipal, acompanhado dos 
seguintes documentos:

I - Certid&o atualizada da matricula da gleba, expedida pelo Cartorio de 
Registro de Imoveis competente, ressalvado o disposto no § 4°, do artigo 18, 
da Lei 6.766/79;
II - Plants e memorial descritivo do imovel a ser desmembrado, contendo 
medidas, areas e confrontagoes, representando a situagao deste imdvel, 
com a assinatura de todos os confinantes, requerente e profissional 
devidamente habilitado para tal;
III - Via da respectiva ART - Anotagao de Responsabilidade Tecnica.

Art. 2° - N§o poderao ser objeto de desdobro:
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I - areas remanescentes;
II - areas resultantes de parcelamentos do solo para fins/urais;
IK - terrenes resultantes de remembramento de gleba com lote ou com outra 
gleba.

Art. 3° - O desdobro devera observer os seguintes criterios e parametros 
urbanlsticos:

I - o lote resultante do desdobro nao podeter area inferior a area minima de 
lote definida no artigo 4°. na Lei Municipal n. 992/97;
II - os lotes resultantes do desdobro devem ter testada minima de 5,00 m 
(cinco metros);
III - e permitido o desdobro de somente oito lotes por matrlcula, sem que 
seja necess£rio realizar retificaqao da area constante na matrlcula mae.

Art. 4° - O desdobro podera ser autorizado em lote que contenha APR, 
desde que:

I - nao promova sua degradagao;
II - nao gere prejulzo a preservagSo das caracterlsticas naturals, tais como 
vegetagSo, cursos d'agua e reievo;
III - seja garantido limite mlnimo de 360 m2 (trezentos e sessenta metros 
quadrados) de area para ocupagSo em cada lote resultante do desdobro.

Paragrafo Onico - O desdobro envolvendo Area de Preservagao Permanente 
- APP - nos termbs legais, flea condicionado a anuencia do orgao municipal 
respons^vel pelo meio ambiente.

Art. 5° - O projeto de desdobro sera aprovado unicamente pelo Poder 
Executivo Municipal, podendo ser emitidas diretrizes urbanlsticas e 
ambientais pelo Executivo Municipal, como condigao para aprovagao de 
projeto de desdobro, de acordo com o disposto em regulamento.

Art. 6° - No prazo m^ximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do 
Decreto de aprovagao do desdobro, o proprietario devera providenciar o 
registro do mesmo junto ao Cartorio de Registro de Imbveis competente, sob 
pena de caducidade da aprovagao.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao, ficando 
revogadas todas as disposigbes em contraric.

Turmalina/MG., 25 de agosto de 2.015.

tmaj=^Tneiro Lopes 
Prefeito Municipal
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