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LEI Nº 988/2016 
DATA: 08/11/2016 

 

SÚMULA: Institui o “Condomínio Horizontal de Lotes” no 

Município de Lindoeste, altera dispositivos da Lei Municipal 

463/2009, o ANEXO II da Lei Municipal 464/2009 e dá outras 

providências. 

 

  A Câmara Municipal de Lindoeste, Estado do Paraná, aprovou e eu Silvio de 

Souza, Prefeito Municipal, no uso das minhas atribuições sanciono a seguinte: 

 

L E I 

 

Art. 1º - Fica instituído o condomínio horizontal de lotes para fins residenciais, 

mediante prévia aprovação dos projetos pelo órgão competente do Município respeitados 

os índices urbanísticos e critérios previstos no Código de Obras e Plano Diretor de 

Lindoeste. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 2º Considera-se condomínio horizontal de lotes o empreendimento projetado 

nos moldes definidos no Código Civil Brasileiro, obedecidos os preceitos da Lei Federal nº 

4.591 de 16 de dezembro de 1964 e suas alterações, subsidiariamente ao disposto no 

Decreto Lei Federal 271/67, bem como ao disposto nas Leis Municipal de Parcelamento, 

Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano e do disposto no Código de Obras do 

Município. 

 

Parágrafo Único - A implantação de condomínio horizontal poderá ocorrer em 

glebas não edificadas ou em lotes regulares resultantes de parcelamento aprovado pelo 

Município. 

 

Art. 3º Para efeito de aplicação desta Lei serão adotadas as seguintes definições: 

 

Condomínio horizontal Fechado: modelo de parcelamento do solo formando área 

fechada por muros, ou telas com acesso único controlado, em que a cada unidade 

autônoma cabe como parte inseparável, fração ideal de terreno correspondente às áreas 

comuns destinadas a vias de acesso e recreação. 
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Condomínio de lote: modelo de parcelamento do solo formando área em que cada 

unidade autônoma cabe fração ideal de terreno, cuja área individual não poderá ser inferior 

a fração mínima de parcelamento definida pelo Município. 

 

Alinhamento predial: linha divisória entre o lote e o logradouro público. 

 

Gleba: área de terra com localização e delimitação definidas, não resultante de processo 

regular de parcelamento do solo para fins urbanos. 

 

Lote: terreno servido de infra-estrutura, cujas dimensões atendam aos índices 

urbanísticos. 

 

Largura do lote: distância entre as divisas laterais do lote ou entre a maior testada e o 

lado oposto ou entre duas testadas opostas, medida ortogonalmente no ponto médio da 

profundidade do lote. 

 

Profundidade do lote: distância entre a testada e o fundo do lote, medida entre os pontos 

médios de testada e da divisa do fundo. 

 

CAPÍTULO II  

DAS DIRETRIZES 

 

Art. 4º - O condomínio horizontal fechado e de lotes, deverá satisfazer no mínimo aos 

seguintes requisitos: 

 

I. – A metragem e tamanhos dos lotes deverão obedecer ao disposto na Lei de 

Parcelamento do Solo e Lei de Zoneamento Urbano do município;  

 

II. – As pistas de rolamento dos acessos deverão ter no mínimo largura de 6 m (seis 

metros) e obedecer a largura definida pelo Município na respectiva Zona em que se 

localiza o empreendimento; 

 

III. – Todos os lotes deverão ter frente para os acessos; 

 

IV. – Possuir estacionamento para visitantes, no mínimo uma vaga para cada 06 (seis) lotes, 

no caso de condomínio fechado; 

 

V. – O recuo frontal deverá ser de, no mínimo, 3m (Tres metros); 
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VI. – A Taxa de Ocupação deverá ser de no máximo 75% (setenta por cento) e o Coeficiente 

de Permeabilidade de 20% (vinte por cento) aplicável aos lotes; 

 

VII. – Os recuos laterais deverão ser de, no mínimo, 1,5 (uma vírgula cinco) metros; 

 

VIII. – Área total do Condomínio Fechado não poderá ser menor que 5.000,00 m² (cinco mil 

metros quadrados) e maior que 350.000,00 m² (trezentos e cinqüenta mil metros 

quadrados). 

 

IX. – O recuo dos fundos deverá ser de, no mínimo, 2 (dois) metros; 

 

X. – Os projetos de Condomínio Fechados deverão obedecer às seguintes dimensões, 

salvo quando determinados pela lei do sistema viário: 

 

a) -  Todos os passeios deverão possuir em acessibilidade para os portadores de 

deficiência, com rebaixamento da guia conforme as normas da ABNT; 

 

b) Todas as vias constantes no loteamento deverão receber, no mínimo, pavimentação 

poliédrica, colocação do meio-fio e sarjetas; 

 

c)  Galerias de águas pluviais com indicação das obras de sustentação, muros de 

arrimo, pontilhões e demais obras necessárias à conservação dos novos 

logradouros; 

 
§ 1º - As faixas “non edificandi” como de domínio de vias, rede de energia elétrica, 

adutoras, rede de esgotamento sanitário e pluvial, não serão computadas para efeito do 

cálculo de espaços de uso comum de condomínios fechados.  

 

§ 2º - A manutenção das áreas comuns de circulação, recreação e outras, no interior de 

um condomínio fechado, são de responsabilidade dos condôminos.  

 

§ 3º - As áreas de terreno de que trata o caput deste artigo, não serão transferidas para 

o patrimônio municipal, por ocasião do registro no Cartório de Registro de Imóveis, 

permanecendo sob guarda e manutenção da administração condominial. 

 

§ 4º – Na via principal do Condomínio Fechado, deverá ser adotada medida de 

redução do impacto visual, causado pela construção do muro, utilizando, 

preferencialmente, unidades arbóreas características da região ou previstas no Plano de 

Arborização Municipal. 
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Art. 5º -  Não será permitido o parcelamento e ocupação do solo para fins de 

condomínio: 

 

I - Na zona rural salvo para fins rurais e para usos permissíveis especificados na lei de 

Zoneamento; 

 

II - Em terrenos alagadiços e sujeitos as inundações, antes de tomadas às medidas 

saneadoras e assegurando o escoamento das águas; 

 

III - Nas nascentes, mesmo os chamados “olhos d’água”, sejam qual for a sua situação 

topográfica; 

 

IV - Nas áreas ocupadas inadequadamente, delimitada no macro zoneamento como áreas 

a congelar e áreas a preservar. 

 

V - Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que 

tenham sido previamente saneados; 

 

VI - Nas partes do terreno com declividade igual ou superior a 30 % (trinta por cento); 

 

VII - Em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação, podendo a 

prefeitura municipal exigir laudo técnico e sondagem sempre que achar necessário; 

 

VIII - Em terrenos situados em fundos de vale essenciais para o escoamento natural das 

águas e abastecimento público, critério do órgão estadual competente e a anuência da 

prefeitura municipal; 

 

IX - Em terrenos situados em áreas considerados reservas ecológicas, de acordo com a 

resolução do Conselho Nacional de Meio-Ambiente – CONAMA; 

 

X - Em terrenos onde existe degradação da qualidade ambiental, até sua correção; 

 

XI - Em faixa de 25 m (vinte e cinco metros) para cada lado das redes de alta tensão, das 

ferrovias rodovias e outros de maiores exigências dos órgãos competentes, podendo 

ocorrer recuos superiores no entorno da Rodovia Br 163, conforme definido pelo gestor da 

rodovia. 

 

XI - Em terrenos onde for necessária a sua preservação para o sistema de controle da 

erosão urbana. 
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CAPÍTULO III  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 6º - Os condomínios horizontais de lotes instituídos por esta Lei deverão ter um 

percentual mínimo de 5% (cinco por cento) da área total parcelada para as áreas não 

edificáveis e áreas destinadas a equipamentos urbanos não edificáveis. 

 

Art. 7º - Serão áreas e edificações de uso privativo e de manutenção privativa do 

condômino as vias urbanas internas de comunicação, os muros, guaritas, serviços e obras 

de infra-estrutura, equipamentos condominiais e todas as áreas e edificações que, por sua 

natureza, destinem-se ao uso privativo de todos os condôminos. 

 

§ 1º - O recolhimento dos resíduos sólidos urbanos dos condomínios é de inteira 

responsabilidade dos mesmos; 

 

§ 2º - A iluminação condominial é de responsabilidade dos condôminos. 

 

Art. 8º - Todas as obras, coletivas ou individuais que vierem a ser edificadas no 

condomínio horizontal de lotes deverão ser previamente submetidas à aprovação pelo 

setor competente do Município, aplicando-se a elas o regime urbanístico do 

empreendimento e as normas válidas para construções naquela região, seguindo o que 

determina o Plano Diretor, o Código de Obras e legislação vigente. 

 

Art. 9º - Na instituição do condomínio é obrigatório o abastecimento de água, 

energia elétrica, iluminação das vias comuns e obras de pavimentação. Ficando sob 

exclusiva responsabilidade dos condôminos a manutenção das redes e equipamentos 

urbanos que estiverem no interior da área condominial. 

 

Art. 10 - O Município, por seus setores competentes, fiscalizará a implantação de 

obras individuais ou coletivas e, ao final das mesmas, concederá o habite-se da obra. 

 

Art. 11 - A aprovação dada pelo Município ao projeto de condomínio horizontal de 

lotes ficará condicionada à assinatura de termo de compromisso onde o interessado se 

obrigará: 

 

a) a executar, às suas expensas, no prazo fixado pelo cronograma de obras 

apresentado pelo empreendedor, todas as obras constantes dos projetos 

aprovados, com prazo máximo de 04 (quatro) anos; 



município de lindoeste 
E-mail: pm@lindoeste.com.br 

AV. Marechal Cândido Rondon, s/n – Telefax (45) 3237-8000 

CEP 85826-000               -                LINDOESTE                 -                  PARANÁ   

CNPJ                                                                                                                                                     80.881.915/0001-92 
 

6 
Publicado no Diário Oficial do Município de 09 de novembro de 2016. 

 

b)  permitir e facilitar a fiscalização permanente da Prefeitura durante a execução das 

obras e serviços; 

 

c)  durante a construção do condomínio a Prefeitura admitirá a aprovação e execução 

de residências, condicionando a sua “Carta de Habitação” ao cumprimento dos 

requisitos constantes no “caput” do artigo. 

 

d)  a observar as normas estabelecidas pelos órgãos de controle ambiental do 

Município, do Estado e da União quando for o caso. 

 

Art. 12 - Todos os procedimentos de aprovação e de viabilidade serão de 

competência da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. 

 

Art. 13 – A aprovação definitiva pelo Município dos empreendimentos descritos 

nesta Lei estará condicionada a apresentação das respectivas licenças ambientais, bem 

como da apresentação de toda documentação exigida na Lei de Parcelamento, 

Zoneamento Uso e Ocupação do Solo Municipal para o fim proposto. 

 

Art. 14 - Fica sujeito a multa correspondente a 10% (dez por cento) da URM 

(Unidade de Referência Municipal) por m2 de área, vigente em Lindoeste, todo aquele que, 

a partir da data da publicação da presente Lei, efetuar condomínio horizontal neste 

Município sem a prévia autorização dos órgãos competentes. 

 

 Art. 15 – Ficam alterados a alínea “a” do Inciso I do Art 13, e o Inciso II do mesmo 

dispositivo, da Lei Municipal 463/2009, que passam a ter a seguinte redação: 

 

Art. 13 -  ... 

 

I - ... 

 

a) Nos lotes de esquina, a testada mínima deverá ser acrescida do recuo obrigatório 

previsto para a zona onde o lote se localiza e não deverá ser inferior a 240m2 (duzentos e 

quarenta metros quadrados); 

 

II – Os lotes destinados ao uso de habitação de interesse social, terão no mínimo 

160m² (cento e sessenta metros quadrados) de área, com testada mínima de 6,50 m (seis 

e meio metros), e serão aprovados somente quando se tratar de Loteamentos Populares, 

em casos específicos, conforme descritos na Seção IV deste Capítulo; 
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Art. 16 - Ficam alterados dispositivos constantes do ANEXO II da Lei Municipal 

464/2009, conforme disposto no ANEXO I desta Lei. 

 

 Art. 17 – Fica permitida a regularização das subdivisões dos lotes já existentes na 

forma do ANEXO I, desde que requerida num prazo de 120 (cento e vinte dias) contados 

da publicação desta Lei. 

 

Art. 18 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 Art. 19 – Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

 Lindoeste PR, em 08 de novembro de 2016. 
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ANEXO I  
( Lei nº 988/2016) 

 TABELA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO E RURAL 

 
 
ZONA 

USO PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO (9) 

USO ADEQUADO 
USO 

PERMISSÍVEL 

Lote mínimo 
testada(m) 
/área (m²) 

Altura 
Máx. 
(pav) 

Coeficiente 
de Aproveit. 
Máx. 

Taxa de 
Ocupação 
Máx. (%) 

Taxa de 
Perm. 
Min. (%) 

Recuo 
Frontal 
Min. (m) 

Afastamento 
Min. Das 
Divisas 

 
 
ZR – Zona 
Residencial  

- Habitação Unifamiliar; 
- Habitação Coletiva; 
- Residência Geminada; 
Condomínios; 
- Equipamento de Uso 
Institucional; 
- Comércio e Serviço 1; 
- Comércio e Serviço 2; 
- Indústria tipo 1. 
 

- Comércio e 
Serviço Específico; 
- Comércio e 
Serviço Geral; 
- Indústria tipo 2; 
(09) 
 

 
10,00m/ 

240,00 m² 
(01) (10) 

 
e 

6,5/160 m²  
(11) 

 

03 2,5 
75%  

 
20% 

 
3,0m 

 
 1,5m (4) (5) 

 

 
 
ZCS – Zona de 
Comércio de 
Serviços 

- Habitação Unifamiliar; 
- Habitação Geminada; 
- Habitação Coletiva; 
- Equipamento de Uso 
Institucional; 
- Comércio e Serviço 1; 
- Comércio e Serviço 2; 
- Indústria do tipo 1; 

- Comércio e 
Serviço Específico; 
Comércio e Serviço 
Geral;  
(09) 
 

15,00m/ 
600,00 m² 

(01) (02) (10) 
 
 

04 2,5 

100% (2) 
e 
75% (3) 
 

20% 
(3) 

0,0m 
(4) 
 

1,5m (5) (6) 
(8) 
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ZONA 

USO PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO (9) 

USO ADEQUADO 
USO 

PERMISSÍVEL 

Lote mínimo 
testada(m) 
/área (m²) 

Altura 
Máx. 
(pav) 

Coeficiente 
de Aproveit. 
Máx. 

Taxa de 
Ocupação 
Máx. (%) 

Taxa de 
Perm. 
Min. (%) 

Recuo 
Frontal 
Min. (m) 

Afastamento 
Min. Das 
Divisas 

ZEIS – Zona 
Especial de 
Interesse Social 

- Habitação Unifamiliar; 
- Equipamento de Uso 
Institucional; 
- Comércio e Serviço 1; 
- Indústria tipo 1. 
 

- Comércio e 
Serviço 2; 
(09) 

8,00 m/ 
200,00 m²(1) 

e 
6,5/160 m²  

(11) 
 

 

02 1 
75% 

 
25% 

 
3,00m 

 
 

 1,5m (5) (6) 
 
 
 

ZEP – Zona 
Especial de 
Preservação 

- Não existem usos 
adequados 

- Não existem usos 
permissíveis 

 
- 

- - - - - - 

ZI – ZONA 
INDUSTRAL 

- Habitação Unifamiliar; 
- Habitação Geminada; 
- Habitação Coletiva; 
- Equipamento de Uso 
Institucional; 
- Comércio e Serviço 1; 
- Comércio e Serviço 2; 
- Indústria tipo 1 e 2. 

Indústria tipo 3. (9) 
50,00 m/  
5.000m² 

02 0,1 50% 25% 
10,0m 

(7) 
2,00m 

ZAA - Zona de 
Atividades 
Agrícolas  
 

- Habitação Unifamiliar; 
- Atividades Rurais; 
- Agroindústrias 
 

- Indústria tipo 1;   5.000 m² 02 0,1 10% 35% 5,00m 2,00m 
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ZONA 

USO PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO (9) 

USO ADEQUADO 
USO 

PERMISSÍVEL 

Lote mínimo 
testada(m) 
/área (m²) 

Altura 
Máx. 
(pav) 

Coeficiente 
de Aproveit. 
Máx. 

Taxa de 
Ocupação 
Máx. (%) 

Taxa de 
Perm. 
Min. (%) 

Recuo 
Frontal 
Min. (m) 

Afastamento 
Min. Das 
Divisas 

 
ZRU – Zona 
Rural 

- Habitação Unifamiliar; 
- Comércio e Serviço 1; 
- Atividades rurais; 

- Comércio e 
Serviço 2; 
- Comércio e 
Serviço Específico; 
- Comércio e 
Serviço Geral; 
- Indústrias do tipo 
1, 2 e 3; 

 
20.000 m² 

 
02 0,1 5% 90% 

10,00m 
(7) 

5,00m 

 
 Observações  (1) – Para lotes de esquina, cuja testada deverá ser acrescida do recuo obrigatório; 

 (2) – Para uso exclusivamente comercial; 
   (3) – Para uso residencial e/ou misto; 
   (4) – Obrigatório recuo frontal mínimo de 1,50 a partir do segundo pavimento; 

 (5)  - O afastamento lateral poderá ser zero caso não haja aberturas, somente para residências; 
   (6) – Obrigatório afastamento lateral e fundos de no mínimo 1,50m a partir do segundo pavimento; 
              (7) – Respeitar faixa não edificável de 15,00 metros das rodovias; 
   (8) – Obrigatório afastamento lateral e fundos de no mínimo 2,00metros para quatro pavimentos; 
   (9) -   Verificar parâmetros urbanísticos definidos no Código de Edificações e Obras para atividades específicas; 
   (10) – Tolera-se em processos de subdivisão do loteamento já existente a testada mínima de 7,50m e área mínima de 225,00 m² 
                          (11) – Tolera-se em processos de subdivisão do loteamento já existente, novos parcelamentos em condomínios fechados e Programas 
habitacionais de Interesse Social 
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