
2. O processo de aprovação administrativa de Parcelamentos 

A atividade de parcelamento do solo não constitui direito subjetivo do proprietário da 

gleba, mas autorização que concede o Município a um particular para o exercício da 

função pública de urbanização, que é, a rigor, privativa do Poder Público: 

Realmente, o consentimento do Poder Público para parcelar solo para fins 

urbanos confere ao particular a faculdade de exercer em nome próprio, no 

interesse próprio e à própria custa e riscos, uma atividade que pertence ao 

Poder Público Municipal – qual seja, a de oferecer condições de 

habitabilidade à população urbana, como já dissemos; e esse é caso típico 

de autorização, não de licença. Tal transformação da propriedade não 

integra as faculdades dominiais, porque não constitui uma função privada. 

(SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. São Paulo: 

Malheiros, 2012, p. 434-435) 

 

Assim, a avaliação sobre a possibilidade ou não de autorizar, numa determinada 

porção do território, loteamentos ou desmembramentos, depende de juízo de 

oportunidade e conveniência do Município, integrando sua esfera de 

discricionariedade 

A disciplina da atividade de aprovação de parcelamentos cabe essencialmente ao 

Município ou Distrito Federal, quando for o caso, porém em algumas situações caberá 

aos Estados disciplinar essa aprovação. A atuação dos órgãos estaduais faz-se 

necessária quando: 

I - o loteamento estiver localizado em área de interesse especial, como as de 

proteção aos mananciais ou ao patrimônio cultural, histórico, paisagístico e 

arqueológico, assim definidos por lei estadual ou federal; 

II - o loteamento localizar-se em área limítrofe do município, ou que pertença 

a mais de um município; nas regiões metropolitanas ou em aglomerações 

urbanas, definidas em lei; 

III – o loteamento abranger área superior a 1.000.000 m².  

Para loteamentos e desmembramentos localizados em municípios integrantes de 

regiões metropolitanas, o exame e a anuência prévia à aprovação do projeto são de 

responsabilidade da autoridade metropolitana. Na Região Metropolitana de Curitiba, o 

Decreto Estadual n°698/95, que cria o regulamento da Coordenação da Região 

Metropolitana de Curitiba (COMEC), define que entre as competências do órgão, mais 

especificamente do Departamento de Planejamento, está a de emitir “pareceres, de 



acordo com a legislação vigente, sobre o parcelamento do solo urbano nos municípios 

pertencentes à Região Metropolitana de Curitiba”. 

A aprovação do parcelamento deve cumprir as seguintes etapas:  

 

Etapa 01 – Diretrizes para o loteamento: 

1.1. Solicitação à Prefeitura Municipal ou Distrito Federal, quando for o caso, as 

diretrizes para o uso do solo, do traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços 

livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário (Lei 6.766/79, 

art. 6º); 

Para esse fim, o interessado deve apresentar requerimento e planta do imóvel 

contendo: divisas da gleba a ser loteada, quando exigido por lei as curvas de nível à 

distância adequada, localização dos cursos d’água, bosques e construções existentes, 

indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, a localização das vias de 

comunicação, das áreas livres, dos equipamentos urbanos e comunitários existentes 

no local ou em suas adjacências, com as respectivas distâncias da área a ser loteada, 

tipo de uso predominante a que o loteamento se destina e as características, 

dimensões e localização das zonas de uso contíguas. 

1. 2. Indicação pela Prefeitura Municipal, nas plantas apresentadas junto com o 

requerimento, de acordo com as diretrizes de planejamento estadual e municipal: das 

ruas ou estradas (existente ou projetada relacionadas com o loteamento pretendido); 

do traçado básico do sistema viário principal; da localização aproximada dos terrenos 

destinados a equipamento urbano e comunitário e das áreas livres de uso público; das 

faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas pluviais e das 

faixas não edificáveis; da zona ou zonas de uso predominante da área, com indicação 

dos usos compatíveis (Lei 6.766/79, art. 7º); 

Essas diretrizes vigorarão pelo prazo máximo de quatro anos. Em Municípios com 

menos de 50.000 habitantes e aqueles cujo plano diretor contiver diretrizes de 

urbanização para a zona em que se situe o parcelamento poderão dispensar essa 

etapa. 

Na etapa de diretrizes é necessário solicitar, ainda, junto ao órgão de gestão 

metropolitana, a consulta prévia de viabilidade do empreendimento.  

 



Etapa 02 – Aprovação do loteamento: 

2.1. Apresentação à Prefeitura Municipal do projeto de parcelamento, contendo 

desenhos, memorial descritivo, certidão atualizada da matrícula da gleba, certidão de 

ônus reais, certidão negativa de tributos municipais e cronograma de execução das 

obras. Estas não podem ultrapassar o limite máximo de quatro anos para sua 

conclusão. 

Os desenhos devem obrigatoriamente conter, a subdivisão das quadras em lotes, com 

as respectivas dimensões e numeração, o sistema de vias com a respectiva 

hierarquia, as dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas, arcos, 

pontos de tangência e ângulos centrais das vias, os perfis longitudinais e transversais 

de todas as vias de circulação e praças, a indicação dos marcos de alinhamento e 

nivelamento localizados nos ângulos de curvas e vias projetadas e a indicação em 

planta e perfis de todas as linhas de escoamento das águas pluviais. 

O memorial descritivo deve conter descrição sucinta do loteamento, com as suas 

características e a fixação da zona ou zonas de uso predominante, condições 

urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os lotes e suas 

construções, além daquelas constantes das diretrizes fixadas, indicação das áreas 

públicas que passarão ao domínio do município no ato de registro do loteamento, 

enumeração dos equipamentos urbanos, comunitários e dos serviços públicos ou de 

utilidade pública, já existentes no loteamento e adjacências. 

Juntamente com essa documentação é necessário apresentar a Licença de 

Instalação, emitida pelo órgão ambiental competente.   

2.2. Aprovação do projeto do loteamento pelo Município. O projeto deverá ser 

executado no prazo constante do cronograma de execução, sob pena de caducidade 

da aprovação.  

Para municípios integrantes de regiões metropolitanas, é importante que, antes da 

aprovação pelo Município, seja solicitada, ao órgão de gestão metropolitano, a 

Anuência Prévia que corresponde à aprovação do loteamento por este.  

É proibida a aprovação de projetos de parcelamento em áreas de risco definidas como 

não edificáveis no Plano Diretor ou em Leis Municipais que o regulamentem.  

Lei municipal específica deve definir o prazo para que o projeto de parcelamento seja 

aprovado ou rejeitado e para que as obras executadas para a implantação do 

parcelamento sejam aceitas ou recusadas. Nos casos omissos o prazo para a 



aprovação ou não do projeto serão de 90 dias e de 60 dias para o aceite ou não das 

obras.  

Os espaços livres e de uso comum, as vias e praças, as áreas destinadas a edifícios 

públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial 

descritivo, não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador após a aprovação do 

projeto.  

 

Etapa 03 – Registro do Parcelamento 

3.1 Solicitação de registro de loteamento ao Cartório de Registro de Imóveis 

competente. A submissão deve ocorrer em um prazo de 180 dias contados a partir da 

aprovação do projeto, sob pena de caducidade da mesma (Lei 6.766/79, art. 18).  

O pedido de registro do parcelamento deve ser acompanhado de competente 

instrumento de garantia para a execução das obras. 

3.2 Registro propriamente dito, caso não haja impugnação ou, se houver, esta for tida 

como improcedente (Artigo 19); 

No Registro de Imóveis far-se-á o registro do loteamento, com uma indicação para 

cada lote, a averbação das alterações, a abertura de ruas e praças e as áreas 

destinadas a espaços livres ou a equipamentos urbanos (Lei 6.766/79, art. 20, 

Parágrafo único). Nos casos em que o parcelamento do solo estiver implantado sem 

ter sido registrado, o Município poderá solicitar, por meio da apresentação da planta 

de parcelamento e de declaração de que o parcelamento se encontra implantado, o 

registro das áreas destinadas a uso público, que passarão dessa forma a integrar o 

seu domínio.   


