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LEI MUNICIPAL N° 2.675/11 – de 04 de outubro de 2011 

 

“Dispõe sobre implantação no Município de Goiatuba-GO, do   

parcelamento  do  solo de gênero  loteamento  fechado para 

fins residenciais, e dá outras providências” 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU e eu, 

Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte lei: 

 

Art. 1º - Considera-se Loteamento Fechado para fins residenciais, o parcelamento 

implantado segundo a lei federal nº 6.766, de 19.12.1979, sendo que as vias públicas 

internas são objeto de concessão, permissão ou autorização de uso outorgada pelo 

Poder Público Municipal a uma associação constituída pelos proprietários. 

  

§ 1º- O respectivo empreendimento deverá conter áreas verdes, institucionais e de 

lazer, cujo projeto e implantação são compatíveis com a legislação pertinente, e 

deverá ser fechado em seu perímetro, conforme as diretrizes específicas para este fim 

e expedidas pelo Município de Goiatuba-Go. 

          

 § 2º- A associação-concessionária, mencionada no caput deste artigo, deve ser uma 

sociedade civil devidamente regularizada, constituída pelos proprietários dos lotes 

servidos pelas vias e áreas públicas objeto da concessão. 

       

§ 3º- No loteamento com as características previstas no artigo anterior, poderá haver 

acesso ao público em geral, controlado pela associação mencionada no caput deste 

artigo, e tal situação deverá constar no estatuto da respectiva entidade. 

      

 § 4º - O acesso à área passível de fechamento, deverá ser controlado através de 

faixas de aceleração e desaceleração. 

 

Art. 2º - A associação que será formada pelos proprietários, fará constar em seu 

estatuto, cláusula expressa de sua responsabilidade administrativa pela execução de 

obras e custo com a manutenção das mesmas e dos serviços urbanos realizados na 

área interna e externa do loteamento. 

 

Art. 3º - O empreendedor deverá encaminhar pedido para expedição de diretrizes 

básicas, indicando o lote, tipo de parcelamento e declarando estar ciente de que o 

empreendimento deverá obedecer aos requisitos estabelecidos na legislação em vigor 

relativa à matéria. 

 

Art. 4º - O empreendimento deve localizar-se no perímetro urbano ou em zonas de 

expansão urbana ou zona de urbanização especifica, com área de declividade inferior 

a 30% (trinta por cento), delimitadas pelo Plano Diretor. 
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Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar concessão de uso das áreas 

destinadas às vias de circulação, após a aprovação do loteamento pelo órgão 

competente para o devido registro do Loteamento Fechado.  

 

Parágrafo único - Caberá ao loteador, averbar junto às Matriculas das áreas 

vendidas, no Cartório de Registro de Imóveis, a cedência dos direitos sobre as áreas, 

à associação de proprietários, a partir de sua constituição, desde que concluídas as 

obras de infra-estrutura obrigatórias por Lei. 

 

Art. 6º - Será de inteira responsabilidade da Associação dos Proprietários a 

obrigação de desempenhar: 

 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 na 

portaria onde houver recolhimento da coleta pública; 

 IV- limpeza das vias públicas; 

 V- manutenção e conservação  da rede de iluminação pública; 

 VI- execução dos serviços de segurança dentro dos limites do loteamento; 

 VII- implantação de sistema de coleta de esgoto, até o ponto de ligação com a 

rede pública; 

 VIII- implantação de sistemas autônomos e tratamento de água potável e de 

tratamento de esgoto em caso de inexistência de redes públicas nas 

proximidades do loteamento, respeitada a legislação em vigor; 

 IX- a manutenção, a limpeza das vias e das áreas públicas internas e externas. 

 X- outros serviços que se fizerem necessários; 

 XI- garantia da ação livre e desimpedida das autoridades e entidades públicas 

que zelam pela segurança e bem estar da população; 

 

§ 1º- O município é responsável pela determinação, aprovação e fiscalização das 

obras e serviços de manutenção dos bens públicos, e do instrumento de concessão de 

uso (escritura Pública de Concessão de Direito Real de Área) deverá constar todos os 

encargos da concessionária relativos a destinação, ao uso, à ocupação, à conservação 

e à manutenção dos bens públicos da concessão. 

 

§ 2º- Havendo omissão da associação dos proprietários, a prestação dos serviços será 

feita pelo Município, com as seguintes conseqüências: 

I - Rescisão da concessão de uso; 

II - Extinção da característica de loteamento fechado; 

III - Imposição de multa correspondente a 100% (cem por cento) do valor do 

imposto predial e territorial urbano devido no ultimo exercício, incidente 

sobre todos os lotes pertinentes ao loteamento. 
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§ 3º- O acesso de que trata o caput deste artigo, deve ser permitido ao público em 

geral, independente de prévia autorização, desde que devidamente identificados. 

 

§ 4º- Quando a Prefeitura Municipal determinar a retirada das benfeitorias tais como 

fechamentos, portarias e outros esses serviços serão de responsabilidade dos 

proprietários. Se não executados nos prazos determinados, o serão pela Prefeitura, 

cabendo à Associação dos Proprietários o ressarcimento de seus custos. 

 

Art. 7º - As despesas do fechamento do loteamento, bem como  toda a sinalização 

que vier a  ser necessária em virtude de sua implantação, serão de  responsabilidade 

da Associação de Proprietários. 

 

Art. 8º - Após a liberação do loteamento, a utilização das áreas públicas internas 

respeitadas os dispositivos legais vigentes e enquanto perdurar a concessão de uso 

poderá ser objetos de regulamentação própria a ser estabelecida pela associação dos 

proprietários. 

 

Art. 9º - As áreas destinadas a fins institucionais deverão ter frente para a via 

pública, devendo estar obrigatoriamente fora da área fechada do loteamento – sendo 

vedado o seu fechamento – e serão utilizadas pelo Poder Público para a implantação 

de equipamentos comunitários necessários ao entorno de onde se situar o loteamento. 

 

Art. 10 - As divisas da área a ser fechada, lindeiras às vias e logradouros públicos, 

receberão tratamento paisagístico proposto pelo loteador ou pela Associação dos 

Proprietários e aprovados pela Prefeitura, sendo da Associação a responsabilidade de 

conservação deste tratamento paisagístico. 

 

 Art. 11 - É vedado o fechamento, quando o traçado viário principal fixado pelas 

diretrizes, ligar loteamentos abertos entre si, devendo as vias assim caracterizadas, 

serem liberadas para o tráfego. 

 

Parágrafo único. O loteamento a ser formado deverá adequar-se ao estabelecido na 

Lei Municipal do Sistema Viário, e não poderá interromper a continuidade de vias 

estruturais, arteriais e coletoras. 

 

Art. 12 - Lotes de natureza não residencial, não serão permitidos nas áreas a serem 

fechadas dos loteamentos previstos no art.1º, podendo apenas localizar-se na área 

externa, e destinadas exclusivamente à atividade de apoio residencial, tais como: 

padarias, farmácias, mercados e outros afins. 

Art. 13 - Quando da descaracterização de loteamento fechado com abertura ao uso 

público das áreas objeto de permissão de uso, as mesmas passarão a reintegrar 

normalmente o sistema viário e de lazer do Município, bem como as benfeitorias 

nelas executadas, sem qualquer ônus, sendo que a responsabilidade pela retirada do 
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muro de fechamento e pelos encargos decorrentes será da Associação dos 

Proprietários respectivos. 

 

Parágrafo único- Se por razões urbanísticas for necessário intervir nos espaços 

públicos sobre os quais incide a permissão de uso segundo esta Lei, não caberá à 

Associação dos Proprietários qualquer indenização ou ressarcimento por benfeitorias 

eventualmente afetadas. 

 

Art. 14 - Aplicam-se aos casos previstos nesta Lei, todos os dispositivos 

estabelecidos na Lei Municipal n.1.214 de 20 de Novembro de 1992(Parcelamento 

do Solo) e suas alterações, referentes ao uso de ocupação do solo, que não 

conflitarem com a mesma, bem como os previstos na legislação estadual pertinentes. 

 

Art. 15 - Além dos documentos previstos na Lei n.6.766/79, os loteadores deverão 

apresentar, para registro ao Cartório de Imóveis, o contrato de concessão de uso das 

áreas públicas, o qual será expedido pelo Município, concomitante do Decreto de 

aprovação do loteamento fechado. 

 

Art. 16 - Os contratos-padrão de promessa de venda de lotes deverão conter, além 

dos requisitos do art.26, da Lei 6.766 de 19.12.1979, cláusula especifica de ciência 

do compromissário comprador sobre os direitos e obrigações da concessão de uso de 

áreas públicas. 

 

Art. 17 - Deverá ser levada, para arquivamento, no Cartório de Registro de Imóveis, 

junto com os documentos do loteamento, a minuta do futuro regulamento de uso das 

áreas públicas pelos adquirentes e associações de proprietários.  

 

Art. 18 - Os proprietários dos lotes, para perceberem a cessão dos direitos de 

concessão de uso das áreas públicas, deverão constituir associação de proprietários, 

com personalidade jurídica, devidamente registrada em todos os órgãos competentes.  

  

Art. 19 - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, a celebrar Termo 

Administrativo de Concessão de Direito Real de Uso, sempre que houver a 

aprovação de loteamento fechado, junto ao órgão competente do Município, nos 

moldes desta Lei, em obediência ao disposto na Lei Orgânica Municipal. 

 

Art. 20 - A permissão de uso das áreas públicas de lazer e das vias de circulação 

poderá ser total ou parcial em loteamentos já existentes, desde que: 

I - haja anuência de 50% (cinquenta por cento) mais 01(um) dos proprietários  

dos lotes inseridos no loteamento objeto do fechamento; 

II - o fechamento não venha a interromper o sistema viário da região; 

III - os equipamentos urbanos institucionais não possam ser objeto de 

fechamento, sendo considerados comunitários os equipamentos públicos de 

educação, cultura, saúde, lazer e similares; 
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IV - sejam obedecidas, no que couber, as exigências constantes desta lei. 

 

§ 1º - Os loteamentos que foram fechados sem a devida permissão de uso das áreas 

públicas, encontram-se em situação irregular, deverão enquadrar-se nas exigências 

constantes desta lei. 

 

§ 2º - Os loteamentos que se enquadrarem no parágrafo anterior terão 180(cento e 

oitenta) dias de prazo para sua regularização, sob pena de aplicação de uma multa de 

0,1 UFMGO/m2 de terreno a cada proprietário de lote pertencente ao loteamento, por 

dia de permanência em situação irregular, após o prazo estipulado, após a lavratura 

do Auto de Infração, será instaurado o processo administrativo contra o infrator, 

providenciando-se, se ainda não tiver ocorrido, a sua intimação pessoal, ou por via 

postal com aviso de recebimento ou por edital publicado em Jornal de Maior 

Circulação no Município. 

 

Art. 21 - A associação de proprietários, outorgadas nos termos desta Lei, deverá 

fixar em lugar visível na(s) entrada(s) do loteamento fechado, placa(s) com os 

seguintes dizeres: denominação do loteamento, permissão de uso regulamentada pelo 

decreto (nº e data) nos termos da lei municipal (nº e ano) outorgada à (razão social da 

associação, nº CNPJ e/ou Inscrição Municipal). 

 

Art. 22 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Art. 23 - Revogam-se as disposições em contrario. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aos quatro dias 

do mês de outubro do ano dois mil e onze (04/10/2011). 

 

 

 

 

 

 

MARCELO VERCESI COELHO 

Prefeito Municipal 
 

 
CERTIDÃO 

 

Certifico que a        Lei  Municipal nº 2.675/11    foi publicado 

em placard da Prefeitura M. de Goiatuba-Go no dia  04/10/2011 

__________________________________________________ 

Servidor matrícula  nº 2.664 

 


