
 

 

DECRETO Nº 4.423, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2016. 
   

 

Regulamenta a Lei Complementar Municipal nº. 2504/2015 e 

dá outras providências. 

 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR, Prefeito do Município de 

Louveira, no uso de suas atribuições legais; 

 

Considerando a necessidade de disciplinar e regulamentar a Lei 

Complementar 2.504 de 21 de dezembro de 2015; 

 

Decreta: 

 

Art. 1º O munícipe interessado em desdobrar lotes nas Zonas ZUM 

1 e ZUM2 e regularizar as construções existentes em final de junho de 2013 nas Zonas Urbanas 

do Município, de acordo com a Lei Complementar 2.504/2015, deverão observar e atender às 

exigências e condições disciplinados nesse decreto. 

 

Art. 2º Para desdobro do lote sem qualquer edificações: 

 

I – os lotes desdobrados devem ter no mínimo 125,00m2 de área e 

frente mínima de 5,00 metros;  

 

II – devem apresentar as seguintes documentação: 

 

a) requerimento assinado pelo proprietário ou compromissário 

comprador; 

b) cópia do IPTU; 

c) documento de propriedade ou direitos sobre o lote a ser 

desdobrado; 

d) ART/RRT do profissional responsável pelo projeto; 

e) 1 (uma) via do projeto com carimbo padrão – conforme 

modelo anexo; 

f) 1(uma) via do memorial descritivo; 

g) certidão negativa/positiva de débito junto à Prefeitura 

Municipal de Louveira. 

 

Art. 3º Para desdobro do lote com alguma edificação: 

 

I – os lotes desdobrados devem ter no mínimo 125,00m2 de área e 

frente mínima de 5,00 metros, com edificação; 

 

II – o lote que possuir mais de uma residência ou mais de uma 

economia, devem ocupar edificações distintas que permitam o desdobro; 
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III – se houver uma ou mais edificações no imóvel, o projeto de 

desdobro deve contemplar a regularização da(s) edificações existente(s) e atender as exigências 

constante na lei e nesse decreto; 

 

IV – devem apresentar as seguintes documentações: 

 

a) requerimento assinado pelo proprietário ou compromissário 

comprador; 

b) cópia do IPTU; 

c) documento de propriedade ou direitos sobre o Lote a ser 

desdobrado; 

d) ART/RRT do profissional responsável pelo projeto; 

e) 1 (uma) via do projeto com carimbo padrão – conforme 

modelo anexo; 

f) 1 (uma) via do memorial descritivo; 

g) laudo técnico fotográfico – conforme modelo anexo; 

h) declaração de Demolição no Caso de Construção no Recuo 

Frontal – conforme modelo anexo;  

i) Certidão negativa/positiva de débito junto à Prefeitura 

Municipal de Louveira; 

 

§ 1º Os lotes sem edificações ou com apenas uma, situadas em 

quadras de loteamentos com mais de 60% de lotes edificados ou em edificação e em condições 

de serem desdobrados, também o serão.  

 

§ 2º No caso de não ser possível a regularização da(s) edificação 

(ões), as áreas construídas em cada lote não impedirá o desdobro, mas a(s) edificação (ões) será 

(ão) cadastrada(s) pela Prefeitura Municipal de Louveira. 

 

Art. 4º Para a regularização de edificações, independentemente do 

desdobro do lote, devem ser atendidas no mínimo as seguintes condições: 

 

I – edificação com altura de até 10 metros e área construída de até 

1.000m2; 

II – recuo frontal mínimo exigido em lei; 

III –possuam instalações adequadas de água e esgoto, atestado pela 

secretaria competente; 

IV – edificações apresentem condições mínimas de habitabilidade, 

sobretudo em relação à existência e funcionamento das instalações elétricas, hidráulicas, 

sanitárias, portas e janelas, colocação de vidros, existência de barra impermeável nos banheiros e 

cozinha, e iluminação e ventilação naturais; 

 

V – as edificações não ocupem áreas de vielas ou de faixas de servidão 

destinadas a passagem das instalações do sistema público de abastecimento de água, de coleta de 

esgoto ou drenagem. 
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§ 1º. Os projetos de edificações que ocupem o recuo frontal definido em 

lei, deverão indicar a demolição das construções existentes na área do referido recuo, e incluir 

declaração expressa do proprietário afirmando que a demolição prevista será realizada no prazo 

máximo de 2 (dois) anos contados da data da solicitação da aprovação. 

 

VI - documentação necessária: 

 

a) requerimento assinado pelo proprietário ou compromissário 

comprador; 

b) cópia do IPTU; 

c) documento de propriedade ou direitos sobre o imóvel; 

d) ART/RRT do profissional responsável pelo projeto; 

e) 1(uma) via do projeto com carimbo padrão – conforme modelo 

anexo; 

f) 1 (uma) via do memorial descritivo; 

g) laudo técnico fotográfico – conforme modelo anexo; 

h) declaração de Demolição no Caso de Construção no Recuo Frontal 

– conforme modelo anexo; 

i) certidão negativa/positiva de débito junto à Prefeitura. 

 

Art. 5º. O documento de propriedade compreende a matrícula do imóvel 

propriamente em nome do requerente ou contratos e cessões juntamente com a matrícula do 

imóvel, devendo a Prefeitura conferir se o requerente é o legítimo proprietário dos direitos sobre 

o imóvel.  

 

Art. 6º. O presente decreto regulamenta a Lei Municipal nº. 2504/2015, 

orienta e permite a regularização de construções realizadas apenas em loteamentos regulares e já 

cadastrados na Prefeitura Municipal de Louveira.  

 

Art. 7º. Para poder utilizar os benefícios da lei o munícipe, a exceção de 

débitos de multa por construção, deverão quitar qualquer débito referente ao imóvel, tais como 

IPTU, água e demais tributos. 

 

Art. 8º. De posse das documentações, o munícipe interessado na 

regularização de sua construção e/ou no desdobro de seu lote, deve procurar o setor de protocolo 

e engenharia da Prefeitura Municipal de Louveira. 

 

Art. 9º. Com o protocolo, inicia-se o processo de estudo da regularização 

da construção e/ou desdobro.  

 

§1º A comunicação entre a Prefeitura e o requerente será através de 

comunicado emitido, com prazo para cumprimento.  

 

§2º O munícipe deve cumprir rigorosamente os prazos, principalmente o 

de opção previsto na Lei, sob pena de arquivamento. 
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Art. 10 Conforme Lei Municipal, o munícipe que optar e se 

comprometer com a adequação estabelecida no § 1º do artigo 4º deste Decreto, receberá o 

Habite-se condicionado. 

 

Parágrafo único: Os munícipes que não cumprirem as condições e 

prazos estabelecido, terá o habite-se condicional cassado, não recebendo o Habite-se. 

 

Art. 11 Conforme disposto em Lei, as obrigações da Prefeitura 

cessam com a aprovação do desdobro e ou regularização, sendo que os regulares registros 

imobiliários decorrentes serão de única responsabilidade dos requerentes. 

 

Art. 12 Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação 

revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Louveira, 23 de fevereiro de 2016. 

 

 

 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR  

Prefeito Municipal de Louveira 

 

 

 

 

Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 23 de 

fevereiro de 2016. 

 

 

 

 

LUIS HENRIQUE SILVA SCHENEIDER 

Secretário de Administração 

 

 


