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DECRETO Nº 0165/2018 

Em, 22 de agosto de 2018 

  
ALTERA O DECRETO Nº 092/2017, QUE 
REGULAMENTA OS DOCUMENTOS NECESÁRIOS 
PARA A EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 
PARA FINS DE DESMEMBRAMENTOS, 
LOTEAMENTOS, FRACIONAMENTO, DESDOBRO, 
REMEMBRAMENTO E CERTIDÕES DE SITUAÇÃO 
NA QUADRA E CERTIDÕES PARA USUCAPIÃO. 

 

   DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Butiá, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando a necessidade de: 

1 – Dar cumprimento ao que estabeleça a Lei Federal nº 140/2011, Resolução nº 288/14 do CONSEMA e 
a Lei Municipal nº 2.531/2010. 

2 – Regulamentar a documentação necessária para a emissão de autorização ambiental para fins de 
Desmembramento, Loteamento, Fracionamento ou Desdobro e Certidões de Situação na Quadra, haja 
vista que o Município não possui código de obras. 

 

D E C R E T A: 

 
   Art. 1º - Para emissão de Certidão de Situação na Quadra para fim de 
Fracionamento ou Desdobro pelo Núcleo de Tributos, o requerente deverá apresentar: 
 

a) 3 vias de cada planta, contendo a situação e a localização do imóvel, com dimensões do 
mesmo, orientação magnética e distância da esquina mais próxima; 

b) 3 vias do Memorial Descritivo de cada lote; 
c) ART ou RRT do responsável técnico devidamente quitada; 
d) Todos os documentos citados nas letras a, b e c, assinados pelo proprietário e responsável 

técnico. 
 
Parágrafo único – Define-se por fracionamento ou desdobro o parcelamento em  novos lotes a partir de 
um lote existente produto de loteamento ou desmembramento anteriormente aprovado. 

 
 

   Art. 2º - A Certidão de Situação na Quadra do Imóvel só será emitida após análise, 
que conferirá se os documentos apresentados estão em conformidade com este Decreto e demais Leis 
que regem a matéria. 
 
   Art. 3º - As Certidões de Situação na Quadra serão emitidas em caráter 
autorizativo, não configurando aprovação por parte do Município, sendo de inteira responsabilidade do 
requerente e do responsável técnico pelas informações contidas nos documentos apresentados. 
 
Parágrafo 1ª – Para emissão de certidão para fins de usucapião, esta só será emitida após manifestação 
do(a) servidor(a) com devida responsabilidade técnica, quanto ao interesse do município pela área e 
parecer da procuradoria. 
 
Parágrafo 2ª – Para emissão de certidão para fins de retificação de matrícula, o requerente deverá 
apresentar também: 
 

a) Laudo do responsável técnico comprovando a necessidade de retificação; 
  b) Atestado dos proprietários; 
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c) Declaração dos confinantes. 
    
   Art. 4º - As plantas que se refere o artigo 1º deste Decreto, deverão ser 
apresentadas em tamanhos A-4 ou A-3. 
 
   Parágrafo Único - As plantas poderão ser ainda apresentadas nos tamanhos A-2, 
A-1 ou A-0, nos casos que não for possível sua impressão nos modelos do art. 4º, devido as dimensões 
do lote.  
  
   Art. 5º - Deverá ser reservado espaço mínimo de 7cm x 5cm na planta e memorial 
descritivo, para a colocação de carimbos, bem como, as fontes impressas nas plantas deverão ter no 
mínimo tamanho 8 (conforme ABNT), e nos memoriais no mínimo tamanho 11 (conforme ABNT). 
 
    
   Art. 6º - Fica estabelecido que os desmembramentos e loteamentos de áreas 
menores que 1ha, para receberem Autorização Ambiental pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
conforme Resolução do CONSEMA 372/2018 – Código CODRAM 3414.40, deverão apresentar cópia dos 
seguintes documentos técnicos: 
  

a) Planta de localização de cada lote com dimensões do mesmo, orientação magnética e 
distância da esquina mais próxima; 

b) Memorial Descritivo de cada lote; 
c) Planta do Sistema Viário no raio de 1.000 metros, constituído de orientação magnética em 

escala entre 1:5000e1:12.500; 
d) Rede hidrográfica (rios, riachos, arroios açudes, etc...) constituído de orientação magnética 

em escala entre 1:5000 e 1:12.500; 
e) Assinalar vizinhança no raio de 1.000 metros, indicando os usos, tais como: residencial, 

industrial, escolar e hospitalar, e outros. 
f) Laudo de Caracterização Ambiental geral da área, com descrição do tipo de cobertura 

vegetal; 
g) Relatório fotográfico do local; 
h) ART ou RRT do Responsável Técnico (Engenheiro, Arquiteto, Biólogo, etc...); 
i) Projeto da Obra a ser executada no local, caso se aplique, apresentando planta baixa, 

sistema de tratamento de esgotos, sistema Hidrossanitário; 
j) Declaração de que a gleba se encontra em área urbana ou de expansão urbana do 

município, incluindo a classificação da zona (conforme Plano Diretor da Cidade ou Lei 
Municipal), onde está enquadrada a gleba em questão e as restrições que e legislação 
municipal possui para a implantação do empreendimento; 

k) Apresentar imagem aérea ou de satélite da área delimitando a abrangência do lote, 
indicando as coordenadas geográficas que delimitam o mesmo; 

l) Requerimento em duas vias solicitando autorização ambiental, para fins de 
desmembramento e certidão de situação na quadra. 
 
 

   Art. 7º - Para os desmembramentos e loteamentos de áreas iguais ou superiores a 
1ha, deverão ser apresentados os documentos previstos no art. 6º deste decreto mais os seguintes 
documentos: 
 
1– Laudo de Caracterização Ambiental contendo: 
 

a) Tipo de solo; 
b) Existência ou não de áreas de proteção ambiental dentro da proximidade ou de 
unidades de conservação, o respectivo levantamento da área de implantação, deve ser 
acompanhada de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de técnico habilitado, com 
indicação em mapa, dos elementos analisados. 

 
2 – Características do provável corpo receptor dos efluentes cloacais, quanto a: 
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a) Vazão ou altura da lâmina d’agua e seção transversal; 
b) Sentido de escoamento e deságüe; 
c) Principais usos do trecho compreendido entre 1(um) km a montante e a jusante da água 
a ser loteada. 

 
3 – Teste de permeabilidade (ensaio de absorção) de acordo com NBR 13.969/97. Apresentar os 
resultados de cada ensaio (tempo de infiltração), a profundidade da cova, indicação do nível do lençol 
freático, quando este ocorrer, e planta com a locação dos pontos, informando a data e condições 
climáticas da época de realização dos testes. Estes resultados deverão ser interpretados por profissionais 
habilitados, que deve concluir sobre a possibilidade de utilização do solo/sub-solo da gleba em receber 
efluentes líquidos domésticos. 
 
4 – Executar, no mínimo, 06(seis) ensaios para áreas com até 05 (cinco) ha. 
 
5 – Planta planialtimétrica em escala 1:1.000 (um para mil) da área do empreendimento, apresentando as 
curvas de nível de metro em metro, com orientação magnética, onde deverá ser demarcado: 

a) Cobertura Vegetal; 
b) Espécies raras, endêmicas ou imunes ao corte; 
c) Recursos hídricos internos (sangas, córregos, drenos, valas, açudes, etc...); 
d) Áreas de preservação permanente. 

 
6 – Relatório fotográfico atualizado e representando a área de empreendimento, com descrição e 
localização em planta dos pontos fotografados. 
 
 

   Art. 8º - As Certidões de Situação na Quadra e para fins de Usucapião serão 
emitidas pelo Núcleo de Tributos após a devida análise pela Secretaria de Obras e Saneamento, e ou, 
Secretaria de Agricultura e Proteção ao Meio Ambiente, sendo os processos analisados pelo(a) 
servidor(a) com devida responsabilidade técnica conforme LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO 
DE 1966, LEI Nº 6.684, DE 3 DE SETEMBRO DE 1979 e LEI FEDERAL Nº 12.378, DE 31 DE 
DEZEMBRO DE 2010, não configurando aprovação por parte do Município, sendo de inteira 
responsabilidade do requerente e do responsável técnico pelas informações contidas nos documentos 
apresentados. 
 
   Art. 9º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

                                Em, 22 de agosto de 2018. 
 
 
 
                                                                                                    DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA 
                                                 Prefeito Municipal 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em, 22 de agosto de 2018. 
 

 

 

     VALMIR RIBEIRO PEREIRA 
Secretário Municipal de Administração Interino 
 


