
-: LEI COMPLEMENTAR Nº. 02/14 :- 
 

Dispõe Sobre: Dá nova redação aos artigos que especifica da Lei Municipal nº 3.361/2007  -  
Plano Diretor do Município. 

 
ORLANDO PADOVAN, Prefeito Municipal de Pirapozinho, Estado de São Paulo, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por leis em vigor; Faz saber que a Câmara Municipal de 
Pirapozinho aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 
    
   Art. 1º.  Dá nova redação a dispositivos legais da Lei 3.361/2007 – Plano Diretor 
do Município, que abaixo especifica: 
 
   Art. 30. (...) 
 
   I – As áreas públicas, doadas para a municipalidade, serão proporcionais à 
densidade de ocupação prevista para a gleba, sendo que estas não serão inferior a 35% (trinta e 
cinco por cento) da gleba total, dividido este percentual da seguinte forma: 
 

a) Áreas de uso institucional – de 3% ( três por cento) a 5% (cinco) por cento; 
b) Áreas verdes e de lazer – 20% (vinte por cento); 
c) Sistema viário – 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento). 

 
   II – (...) 
 
   III – (...) 
 
   Parágrafo único. A área de lazer corresponderá a 1/3 (um terço) do total previsto 
na alínea “b” do item I deste artigo. 
 
   Art. 39. (...) 
 
   Parágrafo único.  Para todos os projetos de loteamentos que resultem na criação 
de mais de 400 (quatrocentos) lotes será exigido EIV/RIVI, tal como definido em capítulo 
próprio deste Plano. 
 
   Art. 41. Não será alvo de desmembramento glebas cujo sistema viário não esteja 
devidamente averbado na matrícula e que não possua totalmente implantada toda a infraestrutura 
necessária, conforme estabelecido nesta Lei. 
 
   Parágrafo único. Na aprovação do projeto de desmembramento o interessado 
apresentará requerimento à Prefeitura Municipal, acompanhado de Certidão atualizada da 
matrícula da gleba e de planta contendo: 
 
   I – indicação das vias existentes dos loteamentos próximos; 
 
   II – indicação do tipo de uso predominante no local; 
 



   III – indicação da divisão de lotes pretendida na área, respeitadas as dimensões 
mínimas previstas nesta Lei; 
 
   IV – certidão expedida pela Prefeitura Municipal, quanto à existência de toda a 
infraestrutura necessária 
 
   Art. 51.  (...) 
 
   Parágrafo único. A gleba a ser parcelada na forma de condomínio urbanístico 
não poderá localizar-se em áreas próximas a parcelamentos convencionais, sendo 
necessariamente desconectadas do tecido urbano, e apresentando tamanho não superior a 
400.000m2 (quatrocentos mil metros quadrados). 
 
   Art. 53.  (...) 
 
   Parágrafo único. A critério do Município,  esta exigência poderá ser dispensada, 
desde que devidamente justificada pelo Departamento de Engenharia,  atendido sempre o melhor 
interesse público. 
 
   Art. 54. As áreas institucionais deverão estar localizadas fora da área fechada do 
loteamento, em local de acesso por via pública e escolhido a critério do Departamento de 
Urbanismo e Engenharia do Município. As áreas verde e de lazer, a critério da Administração,  
precedida de análise técnica do Departamento competente  e sempre na preservação do melhor 
interesse púbico,  poderão estar localizadas dentro da área fechada do loteamento, com 
autorização do Legislativo. 
 
   Art. 2º. Acrescenta o artigo 54-A à Lei 3.361 de 10 de maio de 2007 – Plano 
Diretor do Município, com a seguinte redação: 
 
   Art. 54-A.  Nos loteamentos caracterizados como “fechados”, as vias internas e as 
áreas de uso comum e que pertencem ao Município em razão do registro do loteamento, recairão 
sobre elas a concessão especial de uso em favor de seus moradores, salvo as áreas institucionais 
e as demais áreas quando estiverem fora da área fechada do loteamento.  
   § 1º. Nos loteamentos caracterizados como “fechados”, as edificações de sedes de 
clube, sanitários, vestuários e piscinas deverão ser construídas em área particular, ficando vedado 
o uso de área verde para tais finalidades.  
 
   § 2º. Será de inteira responsabilidade da entidade representativa de proprietários 
de lotes ou dos proprietários do empreendimento a obrigação de executar: 
 
   I – os serviços de manutenção das árvores e poda, quando necessário; 
 
   II – a manutenção e conservação das vias públicas de circulação, do calçamento e 
da sinalização de trânsito; 
 
   III – a coleta e remoção de lixo domiciliar, que deverá ser depositado em local 
apropriado para armazenamento do lixo domiciliar, com piso em cerâmica, parede e teto 
azulejados, ponto de água e esgoto e porta ventilada com tela, voltada para a via pública; 



 
   IV – limpeza da via pública; 
 
   V – prevenção de sinistros; 
 
   VI – outros serviços que se fizerem necessários; e 
 
   VII – garantia da ação livre e desimpedida das autoridades e entidades públicas 
que zelam pela segurança e bem-estar da população. 
 
   § 3º. Se houver omissão na prestação de quaisquer desses serviços pelos 
responsáveis pelo loteamento fechado, a Prefeitura poderá assumi-los, cessando a concessão de 
uso dada para os loteamentos fechados  e exigindo legalmente a doação das áreas de recreação, 
com as respectivas benfeitorias neles executadas. 
 
   Art. 3º. Acrescenta o artigo 54-B à Lei 3.361 de 10 de maio de 2007 – Plano 
Diretor do Município, com a seguinte redação: 
 
   Art. 54-B. Para efeitos tributários, nos loteamentos fechados, cada unidade 
autônoma será tratada como imóvel isolado competindo ao respectivo titular recolher os 
impostos, taxas, contribuições de melhoria e outras relativas ao seu imóvel, e quando for o caso, 
recolher também impostos, taxas e Contribuição de Melhoria  relativos à fração ideal das  áreas 
comuns não pertencentes ao poder público. 
  
   Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 02 de janeiro de 2014. 

 
PM – Pirapozinho, 09 de maio de 2014. 

 
 
 

ORLANDO PADOVAN 
PREFEITO 

 


