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Lei Federal 6.766/1979
CAPÍTULO V
Da Aprovação do Projeto de Loteamento e Desmembramento
Art. 13. Aos Estados caberá disciplinar a aprovação pelos Municípios de loteamentos e
desmembramentos nas seguintes condições: (Lei nº. 9.785/1999)
I - quando localizados em áreas de interesse especial, tais como as de proteção aos mananciais ou ao
patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico, assim definidas por legislação estadual ou federal;
Il - quando o loteamento ou desmembramento localizar-se em área limítrofe do município, ou que pertença a
mais de um município, nas regiões metropolitanas ou em aglomerações urbanas, definidas em lei estadual
ou federal;
III - quando o loteamento abranger área superior a 1.000.000 m².
Parágrafo único - No caso de loteamento ou desmembramento localizado em área de município
integrante de região metropolitana, o exame e a anuência prévia à aprovação do projeto caberão à
autoridade metropolitana.
Art. 14. Os Estados definirão, por decreto, as áreas de proteção especial, previstas no inciso I do artigo
anterior.
Art. 15. Os Estados estabelecerão, por decreto, as normas a que deverão submeter-se os projetos de
loteamento e desmembramento nas áreas previstas no art. 13, observadas as disposições desta Lei.
Parágrafo único - Na regulamentação das normas previstas neste artigo, o Estado procurará atender
às exigências urbanísticas do planejamento municipal.

Considerando:
•Lei 10.257/2001 (Estatuto das Cidades – diretrizes gerais da política
urbana)
•Decreto Estadual 44.646/2007 (Disciplina o exame e anuência prévia

pelo

Estado

para

aprovação

de

projetos

de

loteamentos

e

desmembramentos de áreas para fins urbanos pelos municípios)
•Lei 13.089/2015 (Estatuto das Metrópoles)

Governança Interfederativa (compartilhamento de responsabilidades e ações entre

entes da federação em termos de organização, planejamento e execução de funções
públicas de interesse comum) + Participação Social Efetiva.

•Lei 13.089/2015 (Estatuto das Metrópoles)
Art. 6o A governança interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomerações
urbanas respeitará os seguintes princípios:
Função
Pública de Interesse Comum:
I – prevalência do interesse comum sobre o local;

II – compartilhamento de responsabilidades para a promoção do desenvolvimento

Política pública ou ação nela inserida cuja
urbano integrado;

III – autonomia dos entes da Federação;

realização por parte de um Município,
IV – observância das peculiaridades regionais e locais;

V – gestão democrática da cidade, consoante os artigos 43 a 45 da Lei nº. 10.257, de

isoladamente,
10 de julho de 2001;

seja

inviável

VI – efetividade no uso dos recursos públicos;

impacto em Municípios limítrofes.
VII – busca do desenvolvimento sustentável.

ou

cause

•Lei 13.089/2015 (Estatuto das Metrópoles)
Art. 7o Além das diretrizes gerais estabelecidas no artigo 2º. da Lei nº. 10.257,

de 10 de julho de 2001, a governança interfederativa das regiões
metropolitanas e das aglomerações urbanas observará as seguintes
diretrizes específicas:
I – implantação de processo permanente e compartilhado de planejamento e
de tomada de decisão quanto ao desenvolvimento urbano e às políticas
setoriais afetas às funções públicas de interesse comum;
II – estabelecimento de meios compartilhados de organização administrativa

das funções públicas de interesse comum;
III – estabelecimento de sistema integrado de alocação de recursos e de
prestação de contas;

•Lei 13.089/2015 (Estatuto das Metrópoles)
IV – execução compartilhada das funções públicas de interesse comum, mediante rateio de

custos previamente pactuado no âmbito da estrutura de governança interfederativa;
V – participação de representantes da sociedade civil nos processos de planejamento e de
tomada de decisão, no acompanhamento da prestação de serviços e na realização de obras
afetas às funções públicas de interesse comum;

VI – compatibilização dos planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos
anuais dos entes envolvidos na governança interfederativa;
VII – compensação por serviços ambientais ou outros serviços prestados pelo Município à
unidade territorial urbana, na forma da lei e dos acordos firmados no âmbito da estrutura
de governança interfederativa.
Parágrafo único. Na aplicação das diretrizes estabelecidas neste artigo, devem ser
consideradas as especificidades dos Municípios integrantes da unidade territorial urbana
quanto à população, à renda, ao território e às características ambientais. (interesse local,
extra-local e estadual)

•Lei 13.089/2015 (Estatuto das Metrópoles)
Art. 8o A governança interfederativa das regiões metropolitanas e das
aglomerações urbanas compreenderá em sua estrutura básica:
I – instância executiva composta pelos representantes do Poder
Executivo dos entes federativos integrantes das unidades territoriais
urbanas;
II – instância colegiada deliberativa com representação da sociedade

civil;
III – organização pública com funções técnico-consultivas; e
IV – sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de

contas.

•Lei 13.089/2015 (Estatuto das Metrópoles)
Capítulo IV – Dos instrumentos de desenvolvimento urbano integrado
(Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado – compatibilidade com o
Plano Diretor, Planos Setoriais Interfederativos, Macrozoneamento da
Unidade Territorial Urbana, dentre outros).
Elaboração e fiscalização dos planos:
I – Promoção de audiências públicas e debates com a participação de
representantes da sociedade civil e da população, em todos os
Municípios integrantes da unidade territorial urbana;

II – Publicidade de documentos e informações;
III – Acompanhamento do Ministério Público.
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