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LEI Nº 5138
DE 28 DE DEZEMBRO DE 1992

DR. ANTONIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que me são conferidas por lei.

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
lei.

ARTIGO 1º - Em cumprimento aos objetivos e diretrizes do Plano Diretor de
Desenvolvimento, instituído pela Lei Complementar do Plano Diretor, fica aprovada a presente Lei de 
Parcelamento do Solo.

ARTIGO 2º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

ARTIGO 3º - Os termos empregados nesta Lei terão interpretação de acordo com as 
seguintes discriminações:

a) Área Urbana: é a área loteada que estiver dentro do perímetro urbano do Município;

b) Área Rural: é a área que estiver fora do perímetro urbano do Município;

c) Área de Expansão Urbana: é a área situada dentro do perímetro urbano e ainda não 
loteada;

d) Perímetro Urbano: é a linha de contorno que delimita a área urbana e de expansão;

e) Sistema de Lazer: é a área destinada às atividades de recreação, contemplação ou 
repouso;

f) Área Institucional: é a área destinada à construção de equipamentos públicos, para 
atividades de: educação, saúde, cultura, esportes e serviços públicos;

g) Bens Dominicais: os que constituem o patrimônio da União, dos Estados, ou dos 
Município, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades;

h) Quadra: é toda porção de terra delimitada por logradouros públicos e constituída 
por um ou mais lotes;
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i) Lote: é  a parcela de terreno contida em uma quadra e com frente para a via pública;

j) Gleba: é a área de terreno que ainda não foi objeto de arruamento ou loteamento;

k) Loteamento: é a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação com abertura 
de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamentos, modificação ou ampliação 
das vias existentes;

l) Desdobro: é a subdivisão de um lote;

m) Desmembramento: é a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com 
aproveitamento de sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e 
logradouros públicos. Nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes.

ARTIGO 4º - Em zona urbana, especial e de expansão urbana, definidas e
demarcadas na Lei do Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, o parcelamento do solo somente será 
permitido obedecidas as exigências desta Lei e as diretrizes do P.D.D.

PARÁGRAFO ÚNICO - Nas zonas urbanas, especiais e de expansão urbanas:

a) A área a ser parcelada já tenha suas condições de uso e ocupação regulamentadas 
pelo C.P.D.D. e SEMPLAN.

b) Haja possibilidade de adequação às diretrizes do P.D.D., principalmente no que diz 
respeito às vias de circulação e às obras de infra-estrutura a critério da SEMPLAN, da Secretaria de 
Obras e Saneamento Básico e do D.A.E.

c) Que o interessado garanta a realização de todas as obras de infra-estrutura às suas 
expensas, com caucionamento de lotes, hipotecas ou outras formas previstas em Lei.

d) Cumpram com as demais exigências da presente Lei.

ARTIGO 5º - As áreas mínimas exigidas para loteamento serão de 20% (vinte por 
cento) para as vias de circulação; 15% (quinze por cento) para áreas verdes e institucionais  que serão 
indicadas pela SEMPLAN e 5% (cinco por cento) para áreas dominiais.

PARÁGRAFO 1º - Se a área destinada às vias de circulação não atingir 20% (vinte 
por cento) a diferença deverá ser completada em área verde ou dominial a critério da SEMPLAN.

PARÁGRAFO 2º - Nas Zonas Urbanas, se a gleba for inferior a 5.000 metros 
quadrados, o proprietário fica dispensado da doação das áreas verdes e dominial, podendo a área 
destinada às vias públicas também ser reduzidas ou dispensada conforme o caso.
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ARTIGO 6º - A área mínima dos lotes é estabelecida de acordo com a zona de 
localização, conforme a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, e demonstrado no quadro 01, 
anexo aquela Lei, e aqui parcialmente reproduzido:

Zona 1 - frente mínima 15 m - área mínima de 450 m2.
Zona 2 - frente mínima 12 m - área mínima de 360 m2.
Zona 3 - frente mínima 10 m - área mínima de 200 m2.
Zona 4 - frente mínima 10 m - área mínima de 200 m2.
Zona 5 - frente mínima 10 m - área mínima de 200 m2.
Zona 6 - frente mínima 12 m - área mínima de 360 m2.
Zona 7 - frente mínima 12 m - área mínima de 360 m2.
Zona 8 - frente mínima 12 m - área mínima de 360 m2.
Zona 9 - frente mínima 12 m - área mínima de 360 m2.
Zona 10 - a ser definida pelo C.P.D.D., para cada caso.
Zona 11 - frente mínima 50 m - área mínima de 5.000 m2

- no caso de Distritos e Loteamentos Industriais.
frente mínima 10 m - área mínima de 200 m2

-  no caso de Mini-Distritos para Micro e Pequenas empresas.
Zona 12 - a ser definida pelo C.P.D.D. se for o caso.
Zona 13 - módulo agrícola a critério do INCRA.
Zona 14 - a ser definida pelo C.P.D.D., para cada caso.

PARÁGRAFO ÚNICO - O comprimento máximo das quadras será de 200,00 m 
(duzentos metros).

ARTIGO 7º - Os parcelamentos em zona urbana, zonas especiais, zona de expansão 
urbana e zona agrícola, quando for o caso, os desmembramentos, assim como às obras e serviços 
públicos de competência municipal, de iniciativa ou a cargo de qualquer empresa ou entidade, mesmo 
os de direito público, ficam sujeitos aos critérios e as diretrizes estabelecidas na presente Lei, e na Lei 
de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo dependendo todo e qualquer desmembramento ou
desdobro de prévia licença da Prefeitura Municipal.

ARTIGO 8º - ( Alterado pela Câmara Municipal - Artigo 1º da Lei 6514 de 
26/12/96) Para a urbanização de caráter social com iniciativa, responsabilidade e propriedade da 
administração pública ou privada, de cunho reconhecidamente social, e financiados por
instituição financeira pública, destinados a servir a população de renda inferior a 12 salários 
mínimos, os conjuntos habitacionais poderão obedecer a critérios específicos e independentes 
desta legislação, desde que não infrinjam as legislações federal e estadual pertinentes ao 
assunto, às porcentagens mínimas de áreas públicas impostas pela lei municipal, e obedecendo 
as diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento e principalmente em relação ao Plano Viário Básico 
do Município.
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ARTIGO 9º - As vias públicas do Município, classificadas por categorias, obedecerão 
as determinações da Lei do Plano Viário Básico do Município, a seguir transcritas:

1ª - Categoria: Avenidas tipo 1 largura mínima de 40,00 m.
2ª - Categoria: Avenidas tipo 2 largura mínima de 34,00 m.
3ª - Categoria: Avenidas tipo 3 largura mínima de 30,00 m.
4ª - Categoria: Rua tipo 1 largura mínima de 15,00 m.
5ª - Categoria: Rua tipo 2 largura mínima de 14,00 m.
6ª - Categoria: Rua tipo 3 largura mínima de 12,00 m.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em casos especiais, a critério da SEMPLAN, serão
permitidas praças de retorno para ruas de tráfego interno de núcleos residenciais.

ARTIGO 10 - Não será permitido loteamento em áreas ecológicas, em zona de 
preservação dos mananciais, e em zona agrícola; em zona especial e de expansão urbana sem que antes 
a SEMPLAN e o C.P.D.D., tenha efetivada a regulamentação de usos, ocupação e diretrizes para o 
loteamento; em terrenos baixos e alagadiços e sujeitos a inundações, sem antes serem tomadas as 
providências para assegurar o escoamento das águas, em terrenos que tenham sido aterrados com 
material nocivo à saúde, sem antes terem sido saneados, e em terreno com declividade igual ou superior
a 30% (trinta por cento).

ARTIGO 11 - Nos desmembramentos os lotes deverão obedecer as dimensões 
mínimas exigidas para a zona em que se situam, as exigências da Lei Federal nº 6.766/79 do Decreto 
Estadual nº 13.067/78, e serão providos dos melhoramentos exigidos para a zona, às expensas do 
loteador.

ARTIGO 12 - Nos desdobros de lotes em loteamentos já aprovados, as partes 
deverão ter as dimensões mínimas exigidas para a zona de localização.

ARTIGO 13 - Para a elaboração do projeto de loteamento ou de desmembramento, 
o interessado deverá obedecer o seguinte trâmite:

a) Requerimento assinado pelo proprietário ou seu procurador, juntando levantamento 
planialtimétrico e cadastral em duas vias, na escala de 1:1000, indicando curvas de nível de metro em 
metro, cursos d’água, construções existentes, matas e mesmo árvores de médio e grande porte;

b) Planta de situação, em duas vias, com os limites da área em relação aos terrenos e 
loteamentos vizinhos;

c) Certidão negativa de impostos e taxas municipais;

PARÁGRAFO 1º - As diretrizes fornecidas pela Prefeitura Municipal constarão de:

a) Características, dimensionamento e localização da zona de uso;
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b) Características, dimensionamento e traçado das vias de circulação adequadas aos 
planos e projetos viários do Município e condições locais;

c) Características, dimensionamento de localização das áreas verdes, até o máximo de 
2/3 do total exigido;

d) Características, dimensionamento e localização das áreas institucionais e dominiais.

e) A Prefeitura Municipal fica obrigada ao fornecimento das diretrizes, desde que a 
solicitação seja pertinente, ou negativa de parcelamento das áreas, com as justificativas legais
necessárias, num prazo máximo de sessenta dias.

PARÁGRAFO 2º - As diretrizes fornecidas vigorarão pelo prazo máximo de duzentos 
e quarenta dias ou serão anuladas automaticamente se a Lei for alterada ou revogada.

PARÁGRAFO 3º - Para a aprovação definitiva do projeto deverão ser apresentados 
os seguintes documentos:

a) Licença de instalação do loteamento pela CETESB e aprovação pela engenharia 
sanitária, Corpo de Bombeiros e IBAMA, cumpridas as exigências dos órgãos Federais e Estaduais, se 
necessário;

b) Projeto geral em curvas de nível, de metro em metro, com definição das vias de 
circulação, zonas de uso, áreas verdes, áreas institucionais, áreas dominiais, quadras e lotes, perfis 
longitudinais e transversais, enquadrados no Sistema de Coordenadas U.T.M - Universal Transversa de 
Mercator.

c) Devem ser usados como ponto de partida, marcos geodésicos da rede de
triangulação dos poderes governamentais, e/ou de outros existentes legalmente constituidos, bem como, 
quando necessário, o transporte dos marcos e sua respectiva nomografia.

d) Projeto completo dos sistemas de coleta e despejo de esgotos sanitários, com a 
respectiva rede de emissários;

e) Projeto completo do sistema de escoamento de águas pluviais;

f) Projeto completo do sistema de alimentação, reservação e distribuição de água e 
respectiva rede;

g) Projeto completo da execução da pavimentação asfáltica e guias de sarjetas;
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h) Projeto completo de rede de energia elétrica, inclusive iluminação pública, aprovada 
na C.P.F.L.;

i) Projeto de obras de proteção contra erosão, se for o caso;

j) Memoriais descritivos e

k) Cronograma de execução das obras, mencionadas nos ítens d, e, f, g, h, i.

PARÁGRAFO 4º - O projeto geral com curvas de nível deve ser apresentado na 
escala 1:1000 ou outra se determinado pela SEMPLAN, os perfis longitudinais e transversais na escala 
1:1000 e verticais na de 1:100.

PARÁGRAFO 5º - Estando os projetos de acordo com as normas exigidas pela 
municipalidade para a sua aprovação, o proprietário, juntamente com as vias de circulação, áreas 
verdes e institucionais, doará, nos termo da Lei nº 2.993/82, os lotes necessários para garantir a 
execução das obras de infra-estrutura, no prazo determinado pela Secretaria Municipal de
Planejamento.

PARÁGRAFO 6º - O prazo para aprovação do projeto pela Prefeitura Municipal 
será de noventa dias, a partir da data do protocolo do processo ou do último chamamento para 
esclarecimentos.

PARÁGRAFO 7º - Para venda dos lotes o interessado deverá antes cumprir
integralmente o disposto neste artigo.

ARTIGO 14 - Para a aprovação de conjuntos residenciais deverão ser obedecidas as 
especificações exigidas para a zona de localização, área, coeficiente de aproveitamento, taxa de 
ocupação e recuos, conforme a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, devendo estudo 
preliminar ser apresentado na Secretaria Municipal de Planejamento para parecer prévio de aprovação.

ARTIGO 15 - A critério da SEMPLAN e C.P.D.D. nas zonas de expansão urbana 
poderão ser permitidos loteamentos fechados e loteamentos em sistema de condomínio, obedecidas as 
normas federais, estaduais e municipais, especialmente as fixadas no P.D.D.

PARÁGRAFO 1º - Os loteamentos referidos neste artigo se caracterizam pela
adoção de acessos privativos e de muros delimitadores, ou de outro sistema de tapagem admitido pela 
autoridade municipal, que se separam da malha viária urbana ou da área rural adjacente.

PARÁGRAFO 2º - Nos loteamentos fechados as vias internas e as áreas de uso 
comum serão incorporadas ao domínio público, mas sobre elas recairá concessão especial de uso em 
favor de seus moradores.
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PARÁGRAFO 3º - Nos loteamentos em sistema de condomínio as vias internas e as 
áreas de lazer permanecerão no domínio dos condomínios. As áreas institucionais deverão ser doadas 
ao Município na forma da lei.

PARÁGRAFO 4º - Em ambos os loteamentos as áreas institucionais e as dominiais 
ficarão situadas fora dos limites da área privativa.

ARTIGO 16º - Nos loteamentos em sistema de condomínio as vias de circulação, as 
áreas de recreação e demais áreas de uso comum, assim definidas na convenção condominial e 
aprovadas pelo Poder Público.

I - não poderão sua destinação alterada;
II - observarão as percentagens mínimas referidas no artigo 5º desta lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para os efeitos do artigo 8º da Lei nº 4.591, de 16 de 
dezembro de 1984, a convenção condominial indicará a fração ideal das áreas previstas no “caput” que 
caberá a cada condomínio, observada a devida proporcionalidade entre a fração ideal e a área de cada 
unidade de lote.

ARTIGO 17º - A administração do loteamento em sistema de condomínio, instituída 
na forma da legislação específica, executará os serviços municipais de limpeza, conservação das vias 
internas, coleta de lixo e outros que lhes sejam delegados pela Prefeitura, ficando os proprietários 
isentos das taxas públicas correspondentes. Caso a Prefeitura, por força de entendimento, executa um 
ou mais desses serviços, lançará a respectiva taxa.

ARTIGO 18º - Nos loteamentos fechados, não instituídos sob a forma condominal, o 
empreendedor ou a associação de titulares de lotes poderão submeter a apreciação da Prefeitura o 
regimento interno, o estatuto ou qualquer outro ato que contenha o seu modo de administração. Se 
houver compatibilidade, a Prefeitura facultará ao interessado a doação do regime descrito no artigo 
anterior.

ARTIGO 19º - Caso os serviços básicos, de natureza pública, não sejam executados 
satisfatoriamente pelas administrações dos loteamentos fechados ou em sistema de condomínio, poderá 
a Prefeitura promover a sua retomada e exigir as taxas competentes.

ARTIGO 20º - Para os efeitos tributários, tanto nos loteamentos fechados como nos 
loteamentos em sistema de condomínio, cada unidade autônoma será tratada como prédio isolado, 
competindo ao respectivo titular recolher os impostos, taxas, contribuições de melhoria etc. relativo ao 
seu imóvel e, quando for o caso, da fração ideal correspondente.

ARTIGO 21º - Tanto nos loteamentos fechados como nos loteamentos em sistema de 
condomínio os espaços livres de uso comum, destinados ao sistema de recreação, poderão ser dotados
de instalações e equipamentos próprios para lazer, tais como parque infantil, piscina, pista de corrida, 
quadra de esportes, etc.
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ARTIGO 22º - Será permitido o livre acesso das autoridades públicas, no
desempenho de suas funções, ao interior dos loteamentos fechados e em sistema de condomínio, o 
acesso de outras pessoas ficará subordinado ao regulamento de cada respectiva administração.

ARTIGO 23º - A Secretaria Municipal de Planejamento e o C.P.D.D. deverão 
analisar e dar parecer sobre as solicitações de diretrizes para a implantação de loteamentos fechados e 
loteamentos em sistema de condomínio, levando em consideração os interesses primordiais da
comunidade  e as diretrizes do P.D.D.

ARTIGO 24º - Os processos de aprovação dos loteamentos fechados e os em
sistema de condomínios são regidos pelas mesmas normas aplicáveis aos demais loteamentos, salvo nas 
hipóteses em que com elas conflitarem.

ARTIGO 25º - Os loteamentos fechados e os loteamentos em sistema de condomínio, 
aprovados sob a égide de legislações anteriores, se considerarão enquadrados ao regime desta Lei, a 
ela passando a se submeter.

ARTIGO 26º - As despesas com a execução da presente Lei, correrão por conta de 
dotações próprias do orçamento, suplementadas se necessário.

ARTIGO 27º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 28 de Dezembro de 1992.

Dr. Antônio Figueiredo de Oliveira
Prefeito Municipal

Dr. Evaristo Marques Pinto
Secretário M. Negócios Jurídicos

Registrado no livro de Leis e, em seguida publicado por afixação na mesma data e no local de costume 
e, pela Imprensa local.

Dra. Maria Helena Cocenza


