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LEI N.º 4.598/15 DE 28 DE JULHO DE 2015 
 
 

Dispõe sobre condomínios por unida-
des autônomas e dá outras providên-
cias............................................ 
 
 

TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE 
NÃO-ME-TOQUE/RS. 

 
 FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º A instituição de condomínios por unidades autônomas, seja quando se cons-
tituírem em casas térreas ou assobradadas ou em edifícios de dois ou mais pavimentos, obede-
cerá ao disposto nesta Lei, bem como na Lei Federal 4.591 de 16 de dezembro de 1964, combi-
nado com o artigo 3º do Decreto-Lei nº 271 de 28 de fevereiro de 1967 e Lei Municipais nº 
1.017 e 1.018 de Dezembro de 1987. 
 
 Art. 2º Quando nas glebas ou lotes de terreno onde não houver edificação, o pro-
prietário, promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário pretender construir ou 
instituir condomínio por unidades autônomas, observar-se-á: 
 I - em relação às unidades autônomas que se constituírem em casas térreas ou as-
sobradadas, será discriminada a parte do terreno ocupada pela edificação e também aquela 
eventualmente reservada como de utilização exclusiva dessas casas, como jardim, quintal, bem 
assim como a fração ideal de todo o terreno e de partes comuns que corresponderá às unida-
des; 
 II - em relação às unidades autônomas, que se constituírem em edifícios, será dis-
criminada aquela que eventualmente for reservada como de utilização exclusiva, correspondente 
às unidades do edifício, e ainda a fração ideal de todo o terreno e de partes comuns, que cor-
responderá a cada uma das unidades; 
 III - serão discriminadas as partes do total do terreno que poderão ser utilizadas 
em comum pelos titulares de direito sobre os vários tipos de unidades autônomas; 
 IV - serão discriminadas as áreas que se constituírem em passagem comum para as 
vias públicas ou para as unidades entre si; 
 V – não poderão obstruir o sistema viário existente ou projetado do Município, de-
vendo ser prevista, se necessário, uma ligação com o mesmo a cada 200 m de distância; 
 VI – objetivando a não obstrução do sistema viário, existente ou projetado exter-
namente aos muros dos condomínios, quando necessário, deverá ser prevista ou executada pelo 
proprietário do condomínio o logradouro ou via de circulação, respeitando a viabilidade topográ-
fica; 
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 VII – onde os muros dos condomínios fizerem frente para os logradouros ou vias de 
circulação, inclusive aquela a que se refere o inciso acima, deverá ser prevista uma faixa de ter-
ras “não-edificável”, no mínimo 4m de largura para arborização e ajardinamento, com o objetivo 
de amenizar o impacto ambiental. 
 Art. 3º Quando as glebas ou lotes de terrenos, sobre os quais se pretenda a insti-
tuição de condomínio por unidades autônomas, não forem servidas de equipamentos urbanos e 
comunitários, tais serviços serão implantados e mantidos pelos condôminos, devendo sua im-
plantação ser aprovada, previamente, mediante projetos técnicos elaborados pelos interessados 
e submetidos à aprovação da municipalidade. 

§1º Para efeito desta Lei, consideram-se equipamentos urbanos: 
I – Arruamento (terraplenagem e pavimentação); 
II – Energia (rede de distribuição e iluminação comuns); 
III – Drenagem (superficial e galerias) de águas pluviais; 
IV – Esgoto sanitário (rede coletora, ramal e tratamento); 
V – Água tratada (rede de distribuição, ligações domiciliares). 
§2º Para efeito desta Lei, consideram-se equipamentos comunitários:  
I – recreação; 
II – esporte; 
III - lazer.  
 
Art. 4º As habitações coletivas deverão possuir sistema individual de tratamento de 

esgoto sanitário que seja eficiente para a quantidade de pessoas atendidas, elaborado por res-
ponsável técnico habilitado e aprovado pelo setor de Engenharia da Administração Municipal e 
que esteja de acordo com as normas NBR 7229, NBR 8160, NBR 13969, NBR 12209, bem como 
normas complementares. 

 
Art. 5º Acima de 30 pessoas ocupantes da habitação coletiva será necessária a ins-

talação de estação de tratamento de efluentes. 
 
Art. 6º Considera-se estação de tratamento de efluentes o conjunto de unidades 

implantadas com a finalidade de reduzir a carga poluidora e consequente enquadramento nos 
padrões de emissão fixados pelas normas vigentes. 

 
Art. 7º Poderão ser adotadas soluções compartilhadas de tratamento de esgoto sa-

nitário pelos empreendedores, por meio de projetos técnicos elaborados por profissionais habili-
tados com ART de execução e aprovados pelo setor de Engenharia do Município.  

 
Art. 8º O sistema de tratamento deverá atender aos padrões de emissão de efluen-

tes estabelecidos pela Resolução do Consema 128/2006 e demais normas vigentes, devendo ser 
devidamente comprovado pelo empreendedor. 

Parágrafo único.  Com uma periodicidade anual no mês de dezembro, deverá ser 
apresentado ao setor de meio ambiente do município laudo de análise dos efluentes lançados, 
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realizado por laboratório cadastrado junto à FEPA, conforme o disposto na Resolução do Con-
sema 128/2006, acompanhado do respectivo laudo de coleta, assinado por técnico habilitado, 
para fins de comprovação de que trata o caput desse artigo. 

 
Art. 9º Os usuários do sistema de tratamento individual de esgoto sanitário deverão 

promover a limpeza dos mesmos periodicamente conforme a demanda, devendo apresentar 
comprovante anualmente junto ao setor de Meio Ambiente do Município. 

 
Art. 10 O lodo gerado no processo deverá ser encaminhado para local licenciado 

conforme as normas vigentes. 
 
Art. 11 Quando a Gleba não tiver sido objeto de loteamento anterior e dele não te-

nha resultado previa doação de área pública deverá ser destinado 10% (dez por cento) do total 
da gleba para uso público. 

§1º Deverá ser reservada uma área na mesma zona fiscal em que se localize o con-
domínio, que será revertida ao Patrimônio Municipal, por meio de escritura pública de doação 
registrada no Registro Geral de Imóveis sem ônus ou encargos para o Município; 

§2º O Município definira a localização da área que se refere o caput, na mesma zo-
na fiscal em que está localizado o condomínio, devendo esta ter valor e área equivalentes ou 
maiores àquela mencionada. 

 
Art. 12 Os direitos e deveres dos condôminos deverão ser estabelecidos através de 

Convenção Condominial, bem como as limitações edilícias e de uso do solo relacionadas com 
cada unidade, observadas as Normas e Leis vigentes.  

 
 Art. 13 As obras relativas às edificações, instalações e coisas comuns deverão ser 
executadas simultaneamente com as obras de utilização exclusiva de cada unidade autônoma. 
 §1º A concessão da “Carta de Habite-se” para prédios que acederem no terreno de 
utilização exclusiva de cada unidade autônoma, fica condicionada à completa e efetiva execução 
das obras relativas às edificações, instalações e coisas comuns, na forma do cronograma apro-
vado pelos órgãos técnicos municipais. 
 §2º O Município poderá autorizar a instituição de condomínio por unidades autôno-
mas, ainda que os respectivos projetos não contenham aqueles relativos às edificações privati-
vas, desde que satisfaçam as seguintes condições: 
 I - previsão no projeto do condomínio por unidades autônomas das notas de área 
máxima de construção e taxa de ocupação atribuídas ao terreno de utilização exclusiva de cada 
unidade autônoma; 
 II - cronograma de execução das obras relativas aos prédios que acederem no ter-
reno de utilização exclusiva de cada unidade autônoma, cujo prazo máximo poderá exceder 5 
(cinco) anos, a partir da autorização. 
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 Art. 14 A execução das obras, a que ser refere o artigo anterior, deverá ser objeto 
de prestação de garantia, por parte do loteador, segundo uma das seguintes modalidades: 
 I - garantia hipotecária; 
 II - caução em dinheiro, em títulos da dívida pública ou fidejussória; 
 III - fiança bancária; 
 IV - seguro garantia. 
 §1º A garantia terá o valor equivalente no custo orçado das obras, aceitos pelos 
órgãos técnicos municipais. 
 §2º A garantia prestada poderá ser liberada a critério do Município, à medida em 
que forem executadas as obras, segundo o cronograma aprovado, desde que não desfigure a 
efetiva garantia para o restante. 
 §3º O Município poderá licenciar edificações simultaneamente à execução das obras 
de urbanização, condicionando o fornecimento de “carta de habite-se” à conclusão das obras 
vinculadas ao cronograma aprovado.  
 

Art. 15 Na área urbana que o Município vier a considerar como de Ocupação Inten-
siva, a instituição de condomínios por unidades autônomas deverá atender os seguintes requisi-
tos: 
 I - as glebas ou lotes de terreno terão a testada máxima de 150 (cento e cinquenta) 
metros para logradouro público e área máxima de 22.500 (vinte e dois mil e quinhentos) metros 
quadrados; 
 II - serão mantidas áreas livres de uso comum, destinadas a jardins, acessos e 
equipamentos para lazer e recreação ou vinculadas a equipamentos urbanos, em proporção 
nunca inferior a 50% (cinquenta por cento) da área total da gleba ou lote de terreno; 
 III - cada prédio deverá ter acesso à via pública, adequado ao trânsito de veículos e 
de pedestres, e que atenda às seguintes condições: 
 a) não possua declividade superior a 12% (doze por cento) em qualquer trecho do 
percurso; 

b) não apresente largura inferior a 6 (seis) metros em cada trecho, podendo ser 
aumentada, em função do número de economias e do arranjo das edificações, até o máximo de 
12 (doze) metros, a critério do Município; 
 c) apresente perfis, equipamentos e condições técnicas de construção no mínimo 
idênticas aos dos exigidos para as vias públicas urbanas, sempre que a sua largura, determina-
da na forma do disposto na letra anterior, seja igual ou superior a 12 (doze) metros, permane-
cendo a conservação de benfeitorias e equipamentos sob a responsabilidade do condomínio. 
 IV - locais de estacionamento na proporção mínima de uma vaga para cada 100 
(cem) metros quadrados de área líquida computável no cálculo do índice de aproveitamento, 
quando se tratar de prédios de habitação coletiva e de uma vaga para cada unidade autônoma, 
quando se tratar de prédios de habitação unifamiliar, constituídos por casas térreas ou assobra-
dadas. 

§1º Excetua-se do disposto no inciso I a instituição de condomínio por unidades au-
tônomas em áreas do Município já estruturadas urbanisticamente, onde o sistema viário existen-
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te ou projetado tornar desnecessárias aquelas dimensões mínimas, a critério da Administração 
Municipal. 
 §2º Aplicam-se os dispositivos de controle das edificações à área da gleba ou lote 
de terreno não destinada a uso comum, na forma do inciso II. 
 
 Art. 16 Na instituição de condomínio por unidades autônomas sobre lote ou gleba 
de terreno resultante de loteamento efetuado na forma da legislação específica, os dispositivos 
de controle das edificações aplicam-se sobre a totalidade de sua área. 

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, as áreas de uso comum a que se refere 
o art. 6º, inciso II, coincidirão com as áreas livres decorrentes da taxa de ocupação, em propor-
ção nunca inferior a 30% (trinta por cento) da área total do lote ou gleba de terreno. 

 
Art. 17 A instituição de condomínios por unidade autônomas deverá atender aos 

seguintes requisitos: 
 I - as unidades autônomas constituir-se-ão em residências unifamiliares, térreas ou 
assobradadas, na forma do art. 2º desta Lei; 
 II - a fração ideal do terreno correspondente a cada unidade autônoma e coisas 
comuns, como parte inseparável de cada unidade; 
 III - o terreno de cada unidade autônoma, nunca poderá ser inferior a 200 (duzen-
tos) metros quadrados, nem possuir uma frente à via de acesso inferior à 10 (dez) metros; 
 IV – As vias de acesso ao lotes e/ou áreas de uso comum internas dos condomínios 
de lotes por unidades autônomas deverão observar os gabaritos mínimos abaixo: 

a) Fluxo normal: empreendimento com área total acima de 5.000m² que dão acesso 
principal às quadras; largura de 10,20m (dez metros e vinte centímetros), dois passeios laterais 
de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) cada e 7m (sete metros) de pista de rolamento. 

b) Fluxo pequeno: empreendimento com área inferior à 5.000 m² que são de pe-
queno tráfego e que dão acesso aos lotes, largura de 5m (cinco metros). 
 c) declividade não superior a 12% (doze por cento) em qualquer trecho; 
 d) faixa de rolamento pavimentada com paralelepípedos de basalto, bloco inter-
travado ou asfalto CBUQ. 
 V - as edificações deverão observar os dispositivos de controle a elas relativos, os 
quais incidirão sobre o terreno a que se refere o inciso III. 
 
 Art. 18 A instituição de condomínios por unidades autônomas em áreas funcionais 
de interesse ambiental, que forem estabelecidas como área urbana de ocupação intensiva, além 
do disposto no art. 6º, deverão atender os seguintes requisitos: 
 I - vedação de execução de obras nos locais onde ocorrerem elementos naturais 
significativos, em especial vegetação, a serem preservados; 
 II - a manutenção de áreas livres de uso comum, referidas no inciso II do art. 6º, 
em proporção nunca inferior a 60% (sessenta por cento) da área total da gleba ou lote de ter-
reno; 
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III - adequado afastamento entre as edificações construídas em cada unidade au-
tônoma, com vistas à predominância dos elementos naturais significativos. 
 
 Art. 19 Observadas as disposições do art. 6º, poderão ser instituídos condomínios 
por unidades autônomas, na forma do art. 2º, I, constituídos por casas geminadas, térreas ou 
assobradadas, ainda que o terreno de cada unidade autônoma, compreendendo a área ocupada 
pela edificação e a reservada para utilização exclusiva, possua acesso direto e testada nunca 
inferior a 10 (dez) metros para logradouro público e área inferior a 200 (duzentos) metros qua-
drados. 
 
 Art. 20 Excluem-se do disposto nesta Lei os condomínios por unidades autônomas, 
constituídos por apenas dois prédios de habitação unifamiliar, em cuja instituição deverão ser 
apenas atendidos os requisitos referentes aos dispositivos de controle das edificações e de 
acesso à via pública de largura igual ou superior a 3 (três) metros. 
 
 Art. 21 Revoga-se as disposições em contrário, especialmente as contidas na Lei 
Municipal n. 4.486, de 28 de outubro de 2014.  
 
 Art. 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

     GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE/RS, EM 28 DE 
JULHO DE 2015. 
 

                            TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER  
                                                                                  Prefeita Municipal 

 
ELEN C. HEBERLE 
Procuradora Jurídica 
OAB/RS 58.704 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 

NOELI VERÔNICA MACHRY SANTOS 
Secretária de Administração e Planejamento 
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