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DECRETO Nº 678/2015
 

DISPÕE SOBRE REGRAS PARA RECEBIMENTO
E ANALISE DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E
DE PARCELAMENTO DO SOLO

 
MATIAS KOHLER, Prefeito Municipal de Guabiruba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições
legais estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal, e, face o art. 92, inciso I da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA: 
 

Art. 1º  Toda solicitação de análise de projetos de parcelamento do solo e construção deve ser precedida de
consulta prévia de viabilidade. 
 
I - Para a respec�va análise, além dos documentos exigidos em Instrução Norma�va, o requerente deve
encaminhar em formato DWG em escala regulamentada segundo a ABNT, o mapa do parcelamento do solo
proposto e a planta de situação/implantação nos casos de construção para o e-mail
arquivodigital@guabiruba.sc.gov.br para fins de arquivamento e atualização do Sistema de
Georreferênciamento. 
 
II - Os projetos �sicos de parcelamento do solo e construção devem ser apresentados em escala
regulamentada conforme NBR 8196/99 da ABNT. 
 
III - Os projetos de parcelamento do solo e construção devem obedecer a NBR 6492/92, da ABNT, não sendo
aceito os projetos em formato A4. 
 

Art. 2º  A consulta prévia de viabilidade não gera direito imediato a construir ou parcelar o solo, eis que,
para tanto, necessário se faz a expedição de competente Alvará de Construção ou Alvará de Parcelamento
do Solo. 
 
I - Referida consulta tem validade de 180 (cento e oitenta) dias. 
 
II - Para que a consulta de viabilidade ter validez, é necessário o pagamento da taxa a ser re�rada na
Secretaria de Planejamento Urbano e Infraestrutura. 
 

Art. 3º  Os processos de parcelamento do solo que não contemplarem os requisitos básicos de
infraestrutura exigidos em lei, serão devolvidos sem a respec�va análise. 
 

Art. 4º  Para o recebimento do processo de parcelamento do solo, o responsável técnico deve apresentar
declaração na qual assume as responsabilidades civis e criminais quanto à veracidade de seus apontamentos
de infraestrutura existentes na via pública, sob pena de devolução do processo, além das sanções civis e
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criminais cabíveis. 
 

Art. 5º  A análise dos processos de construção e parcelamento de solo ficará vinculada ao pagamento das
taxas respec�vas, sendo que referidos processos serão analisados em até 03 (três) vezes (análise inicial e 2
reanálises), não incidindo novo pagamento de taxas em função do número de análises aqui previstas. 
 
Parágrafo Único - Ocorrendo a necessidade de nova reanálise, além das previstas no caput deste ar�go, tais
taxas incidirão novamente, salvo se esta ou outras eventuais reanálises se derem por culpa exclusiva da
Administração Municipal. 
 

Art. 6º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Guabiruba/SC, 13 de Março de 2.015. 
 
MATIAS KOHLER 
Prefeito Municipal 
 
Registrado e Publicado no mural desta Prefeitura Municipal, no décimo terceiro (13) dia do mês de Março
(03) de dois mil e quinze (2015). 
 
OSNIR SCHLINDWEIN 
Chefe de Gabinete 

 
 
 

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 13/07/2015


