
 

 

 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 

REQUERIMENTO DE LOTEAMENTO 

 
DADOS DO REQUERENTE: 
 

NOME: ___________________________________________________________________ CPF/CNPJ: __________________________ 

ENDEREÇO: ______________________________________________________________ CIDADE: ____________________________ 

E-MAIL: __________________________________________________________________ TELEFONE:  _________________________ 
 

DADOS DO LOTE: 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA (ou INCRA): _____________________________________________________________________________ 

Nº DA MATRÍCULA (ou TRANSCRIÇÃO): ___________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: ___________________________________________________________________________________________________ 
 

PRETENSÃO: 

    EXPEDIÇÃO DE DIRETRIZES URBANÍSTICAS 

    ANTEPROJETO URBANÍSTICO  

    OBTENÇÃO DA ACEITAÇÃO DO LOTEAMENTO – ANALISADO E ACEITO 

    APROVAÇÃO - PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

    APROVAÇÃO - PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE 

    OBTENÇÃO DA ACEITAÇÃO DO LOTEAMENTO – ALVARÁ DE IMPLANTAÇÃO 

    OBTENÇÃO DA ACEITAÇÃO DO LOTEAMENTO – EMISSÃO DA CERTIDÃO DE APROVAÇÃO 
 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Expedição de Diretrizes Urbanísticas  
 

� Requerimento onde deverá estar indicado o uso 
predominante ao qual se destinará o parcelamento 
(deve estar assinado pelo(s) proprietário(s), ou 
assinado por terceiros mediante procuração).  
 

� Cópia da consulta prévia de viabilidade técnica. 
 

� Levantamento planialtimétrico do imóvel, 
georreferenciado à rede de marcos municipais 
(deverá ser entregue em 02 vias impressas e em via 
digital no formato DWG – versão 2011 ou anterior). 
 

� Apresentar divisas do imóvel na pranchada restituição 
do levantamento aerofotogramétrico oficial, em escala 
1:2000 (um para dois mil). 

 
 

� Certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel 
atualizada (expedição inferior a 30 dias). 

 

� Documentos necessários expedidos pelos órgãos 
nomeados na consulta prévia de viabilidade técnica 
de parcelamento. 

 

Para Anteprojeto Urbanístico  
 

� Requerimento (deve estar assinado pelo(s) 
proprietário(s), ou assinado por terceiros mediante 
procuração). 
 

� Proposta preliminar planialtimétrica, na escala 1:500 
(um para quinhentos), com divisão e conformação de 
quadras e lotes, dimensões básicas, arruamento e 
arranjos de áreas de utilidade pública, áreas verdes e 
áreas de preservação permanente quando for o caso 
(deverá ser entregue em 02 vias impressas e em via 
digital no formato DWG – versão 2010 ou anterior). 

� Proposta de tratamento de cobertura vegetal do 
terreno, contenção de encostas e escoamento de 
águas. 

 

� Cópia das diretrizes urbanísticas. 
 

� Cópia do Inventário Florestal. 
 
 

 

� Requerimento (deve estar assinado pelo(s) 
proprietário(s), ou assinado por terceiros mediante 
procuração). 

 

� Planta de localização do empreendimento em escala 
legível, com as vias arteriais, coletoras e locais 
existentes e a sua continuidade proposta no 
loteamento. 

 

� Projeto planialtimétrico de divisão física, na escala 
mínima de 1:500 (um para quinhentos), 
georreferenciado à rede de marcos municipais 
(deverá ser entregue em no mínimo 05 vias). 
 

� Certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel 
atualizada (expedição inferior a 30 dias). 

� RT e comprovante de quitação do projeto urbanístico. 
 

 
 

 

 

O projeto deverá conter: 
 

• Cópia do Inventário Florestal. 
 

• Perfis longitudinais e transversais em escala legível de 
todas as vias de circulação e dos lotes, devendo 
constar a planialtimetria da situação nova dos lotes. 
 

 

• Quadro de áreas, com indicação da área total da gleba, 
dos lotes e do sistema viário, bem como da área verde, 
das áreas de utilidade pública, das áreas de 
preservação permanente e do número total dos lotes. 

 
 

• Memorial descritivo com a descrição sucinta do 
loteamento e sua denominação, com as suas 
características e a fixação da zona, o uso 
predominante, as condições urbanísticas do loteamento 
e as limitações que incidem sobre os lotes e suas 
construções, além de indicação das áreas públicas que 
passarão para o domínio do município.  

 
 

Para Obtenção da Aceitação do Loteamento – ANALISADO E ACEITO: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Obtenção da Aceitação do Loteamento – ALVARÁ DE IMPLANTAÇÃO:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para Obtenção da Aceitação do Loteamento – EMISSÃO DA CERTIDÃO DE APROVAÇÃO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
• Durante o andamento do processo fica assegurado ao município o direito de solicitar qualquer outro documento que 

julgar necessário; 
• Este formulário não dá o direito à aprovação. 
 

 

• Aprovação dos projetos de rede de esgoto, rede de 
água pluvial e rede de abastecimento e distribuição de 
água junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água e 
Esgoto – SAMAE (01 via). 
 

• Aprovação da concessionária do projeto de eletrificação 
(01 via). 

 

• Projeto de guias e sarjetas, e pavimentação das vias, 
obedecendo aos padrões estabelecidos pelo município 
e às normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT (01 via).  

 

• Projeto de arborização das áreas verdes, de proteção 
das áreas sujeitas à erosão, bem como de manejo da 
cobertura vegetal para execução das obras e serviços, 
procurando preservar o maior número de espécies, 
obedecendo às normas municipais, sendo analisado 
pelo órgão ambiental competente.  

 

• Aprovação do Projeto de tratamento/recuperação de 
A.P.P. (Áreas de Preservação Permanente), quando for 
o caso, estando de acordo com as exigências do órgão 
municipal ambiental (01 via).  

 

• Memorial descritivo com a descrição sucinta do 
loteamento e sua denominação, com as suas 
características e a fixação da zona, o uso 
predominante, as condições urbanísticas do loteamento 
e as limitações que incidem sobre os lotes e suas 
construções, além de indicação das áreas públicas que 
passarão para o domínio do município.  

 

• Documentação completa descrita no art. 40, lei 
465/2015. 

 
 

� Certidão de Inteiro Teor da Matrícula do Imóvel atualizada (30 dias); 
� CND municipal do imóvel atualizada; 
� Declaração de aceitação da rede de energia emitida pela concessionária; 
� Declaração de aceitação da rede de abastecimento de água, água pluvial e esgotamento sanitário emitida pela 

concessionária; 
� Certidão de atendimento às exigências dos órgãos ambientais; 
� Certidão de aceitação da pavimentação, acessibilidade e sinalização viária; 
� 10 vias impressas do projeto de divisão física e 4 vias dos projetos complementares, devidamente assinados.  

 

� Requerimento (deve estar assinado pelo(s) 
proprietário(s), ou assinado por terceiros mediante 
procuração). 

 

� Planta de localização do empreendimento em escala 
legível, com as vias arteriais, coletoras e locais 
existentes e a sua continuidade proposta no 
loteamento. 

 

� Projeto planialtimétrico de divisão física, na escala 
mínima de 1:500 (um para quinhentos), 
georreferenciado à rede de marcos municipais (deverá 
ser entregue em 05 vias). 

 

O projeto deverá conter: 
 

• Projeto e memorial de cálculo de terraplanagem da 
área, com curvas de nível resultantes após as 
movimentações de terra previstas, respeitando o 
disposto no art. 33, § 3º, da Lei Complementar nº 
336/2007. 

• Perfis longitudinais e transversais em escala legível de 
todas as vias de circulação e dos lotes, devendo 
constar a planialtimetria da situação nova dos lotes. 

• Sistema de vias com a respectiva hierarquia, 
obedecendo à diretriz viária estabelecida pelo órgão 
municipal competente. 

• Quadro de áreas, com indicação da área total da 
gleba, dos lotes e do sistema viário, bem como da área 
verde, das áreas de utilidade pública, das áreas de 
preservação permanente e do número total dos lotes. 

• Aprovação dos Projetos de sinalização viária e 
acessibilidade (01 via). 

• Aprovação do Projeto de Iluminação Pública (01 via). 
• RT e comprovante de quitação de todos os projetos. 

 
 

Para Aprovação dos projetos de Pavimentação, 
Sinalização Viária e Acessibilidade 
 
� Requerimento (deve estar assinado pelo(s) 

proprietário(s), ou assinado por terceiros mediante 
procuração). 

� cópia do Projeto Urbanístico (Analisado e Aceito). 
� Certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel 

atualizada (expedição inferior a 30 dias). 
� Memorial Descritivo. 
� Projetos (em 03 vias). 
� RT e comprovante de quitação. 
 

Para Aprovação do projeto de Iluminação Pública 
 
 
� Requerimento (deve estar assinado pelo(s) 

proprietário(s), ou assinado por terceiros mediante 
procuração). 

� cópia do Projeto Urbanístico (Analisado e Aceito). 
� Certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel 

atualizada (expedição inferior a 30 dias). 
� Memorial Descritivo. 
� Projeto (em 03 vias). 
� RT e comprovante de quitação. 
 



 
 
 
LEIS E NORMAS BÁSICAS: 
LEI COMPLEMENTAR Nº 335, DE  05 DE OUTUBRO DE  2007 – Plano Diretor do Município de Timbó. 
LEI COMPLEMENTAR Nº 483, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016 – Uso e a Ocupação do Solo do Município de Timbó. 
LEI COMPLEMENTAR Nº 336, DE 05 DE OUTUBRO DE 2007 – Política Municipal de Meio Ambiente de Timbó.  
LEI COMPLEMENTAR Nº 337, DE 05 DE OUTUBRO DE 2007 – Drenagem, Água, Esgoto e Resíduos Sólidos de Timbó.  
LEI COMPLEMENTAR Nº 464, DE 24 DE JULHO DE 2015 – Condomínios horizontais e verticais. 
LEI COMPLEMENTAR Nº 465, DE 24 DE JULHO DE 2015 – Parcelamento do solo. 
NBR 9050/2004- Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT- Acessibilidade universal aos ambientes. 
NBR 7.229/1993 e NBR 13.969/1997- Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e EPAGRI. 
 
NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO. 

 

TIMBÓ,_______de________________________ de 20____     _______________________________________ 

 

                                                      ASSINATURA DOPROPRIETÁRIO 
 
A assinatura deve: ou ter reconhecimento de firma, ou ser assinada diante de agente administrativo público que deve 
lavrar sua autenticidade no próprio documento, ou apresentar cópia do documento de identidade do signatário. (Lei 
Federal nº 13.726/2018) 


