
DIRETRIZES PARA Aprovação de
LoteamentoS&condomínioS

Folheto de Orientação



vamos começar a entender...

É um documento com informações sobre o parcelamento do solo e as atividades permissíveis ou 

toleradas para região em estudo no município. A Certidão de Uso do Solo, basicamente descreve 

o Zoneamento Municipal e informa se determinada construção pode ser edificada na área indica-

da e quais são os parâmetros urbanísticos a serem utilizados.

O que é a certidão de uso dO solo e Para que serve?

qUAL SUA VALIDADE?
A Certidão de Uso e Ocupação do Solo é válida por até um ano.

o que é a certidão de diretrizes e para que serve? 
É um documento com informações detalhadas sobre as condições de utilização das glebas para 

parcelamentos (loteamentos, condomínios horizontais e verticais e desmembramentos) do solo, e 

quaisquer outros usos (edificações). É obrigatório e deve ser solicitado antes da apresentação do 

projeto para uso da gleba

QUAL A SUA VALIDADE?
De acordo com o Art. 338, a certidão emitida é válida por 2 anos.

Quais outros órgãos solicitam as certidões de diretrizes e uso de solo?
Cetesb, o Graprohab e a Caixa Econômica Federal, etc.

Em condomínio horizontal

Qual é a legislação municipal que se aplica na aprovação de um condomínio?

Ao lermos a  Lei complementar N.412/2017, no Art. 4º do Anexo XV, encontramos os sequintes 

documentos:

1 - Mapa de situação da gleba contendo:

QUAIS SÃO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O PEDIDO DE CERTIDÃO DE DIRETRIZES PARA CONDOMÍ-
NIOS HORIZONTAIS?

Em julho deste ano, foi aprovada a Lei Complementar N. 412/2017 do Plano Diretor de 

Taubaté. Ao olharmos o ANEXO XV, podemos encontrar as normas voltadas somente para os 

Condomínios Horizontais - Residenciais, Comerciais, Industriais e de Serviços.  Por isso, consulte o 

Plano Diretor, para acessá-lo basta entrar no site da prefeitura:  www.taubate.sp.gov.br

Condomínio: o empreendimento imobiliário destinado a abrigar conjunto de edificações horizontais, 

em unidades autônomas, dispondo de espaços de uso comum e/ou vias de circulação interna 

privada, caracterizados como bem de condomínio, cuja propriedade comum é indivisível e fraciona-

da em partes ideais;

cOMO CLASSIFICAMOS UM condomínio horizontal?

Visando evitar alterações futuras na certidão pretendida, em função dos possíveis impac-

tos a serem gerados pelo empreendimento proposto, em determinados casos específicos, 

é necessário a apresentação do EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança) junto com a 

solicitação de diretrizes.



O pedido só será protocolado mediante a apresentação de todos os 

documentos a serem conferidos previamente pelo grupo de loteamento da 

secretaria de planejamento

Qual a legislação municipal que se aplica?
Na Lei Federal 6766/79 e no Plano Diretor de Taubaté, na Lei Complementar N.412/2017 

Capitulo III - Do Parcelamento do Solo Urbano ( Seção V), podemos encontrar mais detalhes 

sobre a legislação municipal para a aprovação de loteamento.

Quais são os documentos necessários para o pedido de certidão de diretrizes para 
loteamentos?
De acordo com o Art. 336 da Lei Complementar N.412/2017, devem ser protocolados os 

seguintes documentos: 

1 - Requerimento para a expedição de Certidão de Diretrizes para o tipo de empreendimento 

pretendido;

2 - Matrícula da gleba, de no máximo 90 (noventa) dias;

3 - Demarcação da gleba em planta, preferencialmente, na escala 1:50.000, de forma que 

possibilite a análise;

4 - Demarcação da gleba em planta planialtimétrica na escala 1:10.000;

5 - Croqui ou planta de localização da gleba a ser loteada ou desmembrada,ilustrando 

acessos principais, acidentes geográficos, cursos d’água, bosques, construções existentes, 

confrontações, e outros dados julgados relevantes;

6 - Localização de equipamentos urbanos e comunitários situados nas adjacências da gleba, 

com as respectivas distâncias da mesma;

7 - Indicação de pedreiras, brejos, linhas de transmissão de energia elétrica, telefônica, ferro-

vias, rodovias, caminhos, vegetação e edificações existentes;

8 - Indicação dos arruamentos contíguos ao perímetro da área.

NOS LOTEAMENTOS..

Loteamento: a subdivisão de gleba em lotes destinados ao uso urbano para Edificação que 

implique na abertura, no prolongamento, na modificação ou na ampliação de vias de 

circulação ou de logradouros públicos.

cOMO CLASSIFICAMOS UM LOTEAMENTO?

   Levantamento planialtimétrico com curvas de nível de metro em metro, indicando a denomina-

ção e dimensões de vias dos arruamentos contíguos a todo o perímetro; e

   Croqui ou planta de localização da área ilustrando acessos principais, acidentes geográficos, 

cursos d’água, bosques, construções existentes, confrontações e outros dados julgados relevantes.

2 -  O tipo de uso predominante a que o condomínio se destina;

3 -  O título de propriedade da área onde pretende efetivar o condomínio e no caso de não 

ser requerente o proprietário, procuração com poderes expressos outorgados pelo proprietário 

para tanto.



GLAP SEPLAN*
Analise do Projeto Urbanístico e 

documental da solicitação, com o 
pedido de Pré Aprovação

10 12

PROTOCOLO (FINANÇAS)
Dar entrada no processo com a 
devida Certidão de Diretrizes. 

09

PROTOCOLO (FINANÇAS)
Dar entrada no processo com a 
devida Certidão de Diretrizes. 

01

GLAP SEPLAN*
Aprovado o Projeto Urbanístico segue para 
emissão da Certidão de Conformidade e Pré 

Aprovação do Projeto. 

03

SECRETARIA DE OBRAS
Para análise dos projetos complementares 

pertinentes cronograma de obra. 

06

SEC. DE MOBILIDADE URBANA
Para análise dos projetos complementares 

pertinentes. 

07

GRAPROHAB
Para análise e aprovação deste órgão 

estadual que emitirá um Certi�cado de 
Aprovação. 

04

Quais são as etapas para Aprovação de 
Loteamentos e Condomínios Horizontais ?

GLAP SEPLAN*
Com o deferimento das Secretarias e o 

Certi�cado de Aprovação do Graprohab – 
SP, o GLAP encaminha para DCA.

DCA* (FINANÇAS)
Recolhimento de taxa de aprovação do 
loteamento, calculado a partir da área 

loteável informada pelo GLAP. 

GLAP SEPLAN*
Aprovado o Projeto Urbanístico segue para 
emissão da Certidão de Conformidade e Pré 

Aprovação do Projeto. 
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GLAP SEPLAN*
Análise do Projeto Urbanístico e 

documental da solicitação, com o 
pedido de Pré Aprovação

02

GLAP SEPLAN*
Concomitantemente, o empreendedor 

deverá apresentar a PMT os projetos 
complementares e cronograma de obra. 

05

SEC. DE MEIO AMBIENTE
Para análise dos projetos complementares 

pertinentes. 

08

SEC. DE MOBILIDADE URBANA
Escritura de hipoteca  - para garantia 

das obras

GLAP SEPLAN*
Para elaboração do Decreto de Aprovação.



GLAP SEPLAN*
Analise do Projeto Urbanístico e 

documental da solicitação, com o 
pedido de Pré Aprovação

22

PROTOCOLO (FINANÇAS)
Dar entrada no processo com a 
devida Certidão de Diretrizes. 

21

DTL*
Para conferência do Decreto, coleta da 

Assinatura do Prefeito Municipal e envio 
para publicação. 

13

IMPLANTAÇÃO
O loteamento terá um prazo de 36 meses 

para implantar o empreendimento. 

15

SEC. MOBILIDADE URBANA
Vistoriar se foram concluídas as obras 

pertinentes.

18

SECRETARIA DE OBRAS
Vistoriar se foram concluídas as obras 

pertinentes. 

19

FINANÇAS
Dar entrada no processo, com documento 

novo, solicitando o recebimento do 
loteamento

16

GLAP (SEPLAN)*
Com as vistorias aprovadas e a juntada 
pelo empreendedor dos atestados da 

Sabesp, Bandeirantes e outros, é 
elaborado o Decreto de Recebimento. 

DTL
Para conferência do Decreto, coleta da 

Assinatura do Prefeito Municipal e envio 
para publicação. 

GLAP SEPLAN*
Aprovado o Projeto Urbanístico segue para 
emissão da Certidão de Conformidade e Pré 

Aprovação do Projeto. 

23

PUBLICAÇÃO
É publicado no Diário O�cial do 

Município o Decreto de 
Aprovação do Loteamento. 

14

GLAP SEPLAN*
Encaminhar o processo para as Secretarias 
vistoriarem se foram concluídas as obras e 

atendidas as exigências da municipalidade. 

17

SEC. DE MEIO AMBIENTE

20

PUBLICAÇÃO
É publicado no Diário O�cial do 

Município o Decreto de Recebimento 
do Loteamento.

Vistoriar se foram concluídas as obras 
pertinentes.

ATENÇÃO AS SIGLAS

GLAP (SEPLAN) - Grupo de Loteamentos da Área de Planejamento 

DCA - Divisão de Controle e Arrecadação

DTL - Departamento Técnico Legislativo



Para saber mais sobre a nossa legislação municipal, leia 
o Plano Diretor de Taubaté e a sua lei complementar. 

Acesse o site da prefeitura e fique por dentro!
 www.taubate.sp.gov.br

E-mail para contato: glap@taubate.sp.gov.br
telefone 12 3625 5071


