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MÓDULO  2
Modalidades de Parcelamento do Solo e 

Parcelamento Vinculado



Conteúdo
Modalidades de Parcelamento e Parcelamento Vinculado

Neste módulo, é feito um aprofundamento nas especificidades das 
modalidades de Parcelamento do Solo e apresentado o 
Parcelamento Vinculado.

Loteamento e Desmembramento:
- Transferência de áreas ao Município;
- Caução e implantação de Elups.

Modificação de Parcelamento:
- Hipóteses de admissibilidade;
- Casos específicos (Zeis, edificação tombada, desapropriação 

parcial).

Reparcelamento:
- Obras de urbanização;
- Alienação de áreas públicas;

Parcelamento Vinculado:
- Hipóteses de exigência de parcelamento vinculado;
- Conteúdos do plano de vinculação.

DECRETO Nº 17.273/20 
Decreto regulamentador

LEGISLAÇÃO

LEI Nº 11.181/19 
Plano Diretor



Modalidades
Parcelamento do Solo

Subdivisão de gleba 
em lotes, com abertura 

de novas vias ou 
prolongamento, 
modificação ou 
ampliação das 

existentes

Subdivisão de 
gleba em lotes, 

com 
aproveitamento do 

sistema viário 
existente

Loteamento Desmembramento

Nos loteamentos e 
desmembramentos, as 
áreas transferidas ao 
Município devem 
constituir lotes aprovados.

Transferência de áreas para o Município

Caso a transferência se 
efetive em local diverso 
da área objeto do 
parcelamento ou da 
alteração de parcelamento, 
somente poderão ser 
recebidos lotes 
previamente aprovados, 
devendo ser grafada em 
planta sua nova 
destinação. Nesta 
hipótese, análise de 
admissibilidade das áreas 
oferecidas será realizada 
pela SMPU.

Em parcelamento 
fracionado da gleba 
descrita em matrícula, a 
área a ser transferida ao 
Município deve ser 
calculada com base na 
fração do terreno 
efetivamente parcelada. 
Para conversão da 
transferência de área em 
pagamento em dinheiro, 
deve ser considerada a 
área total da gleba 
descrita em matrícula ou 
registro e não a área a ser 
efetivamente parcelada.

No caso de a transferência 
de área ser convertida em 
pagamento em dinheiro, 
não será admitido 
parcelamento do valor.

Exigência de caucionamento (depósito 
garantia) para casos de desmembramento 

com implantação de ELUPs



Modalidades
Parcelamento do Solo

Modificação
Divisão ou alteração das 

dimensões de lotes 
aprovados, que não 

implique modificação do 
sistema de circulação, 
dos Elups ou das áreas 

destinadas à EUC

regularização em caso de 
desapropriação parcial, 
deverá ocorrer a cargo do 
órgão municipal 
responsável pela 
desapropriação, de ofício 
ou a requerimento do 
proprietário.*

Situações em que a modalidade é admitida

incorporação de parte 
remanescente de vias a 
lote aprovado

alteração de vinculação 
exceto com demarcação 
de necessidade de 
alargamento viário

desafetação para 
destinação para a 
implantação de 
empreendimento de 
interesse social

regularização de parte de 
lote, desde clara e 
corretamente 
caracterizadas no registro 
ou matrícula 

interesse público 
justificado

demais hipóteses que não 
impliquem aumento de 
desconformidade em 
relação à legislação 
urbanística vigente, e 
tampouco em 
desconformidades com 
edificação existente (com 
baixa de construção ou 
alvará de construção em 
vigor)

A modificação de 
parcelamento do solo 
que envolva lote com 
edificação tombada 

deverá ser submetida 
à análise do órgão 

municipal 
responsável pela 

política de 
patrimônio cultural.

Patrimônio

A modificação de 
parcelamento de lotes 

inseridos em Zeis 
deverá observar os 

parâmetros definidos 
em decreto específico 

para a área.

Zeis

*O Poder Executivo tem o prazo de 
sessenta dias, a contar do protocolo do 
requerimento, para dar início à 
regularização em caso de 
desapropriação parcial, sem ônus para 
o requerente.



Modalidades
Parcelamento do Solo

Reparcelamento
Alteração de parte ou de 
todo o parcelamento que 
implique modificação do 

sistema de circulação, dos 
Elups ou das áreas 

destinadas à instalação de 
EUC.

Aplicam-se ao 
reparcelamento, no que 
couber, as regras previstas 
para o loteamento, sempre 
que houver necessidade 
de obras de urbanização.

Obras de urbanização

A alienação de áreas 
públicas previstas na planta 
de parcelamento, 
precedida, nesta ordem, 
por:
I – autorização em 
Diretrizes para 
Parcelamento do Solo;
II – desafetação por lei 
municipal específica.

Alienação de áreas públicas

Alienação de bens públicos 
condicionada ao atendimento das 
demandas locais por sistema viário, 
lotes destinados a equipamentos 
urbanos e comunitários e espaços 
livres de uso público.



PARCELAMENTOVINCULADO



PARCELAMENTO 
VINCULADO

Modalidade em que ocorre aprovação simultânea do parcelamento e do plano de 
vinculação entre parcelamento, ocupação e uso do solo. 
Ele se torna obrigatória em parcelamentos: 

que originem lotes 
com área superior 

a 10.000m² 

que originem quarteirões 
com dimensões 

superiores a 200m

em Aeis-1 e em 
Aeis de Interesse 

Ambiental

em PA-1 de 
propriedade 

particular;

nos quais a exigência de 
implantação de sistema viário seja 
substituída pela demarcação de 
faixa de recuo de alinhamento, 
em decorrência da existência de 
edificação implantada sobre ela.

 Alteração da vinculação, 
quando solicitada, será 

condicionada à 
implantação do sistema 

viário na faixa de recuo de 
alinhamento demarcada 

na planta de 
parcelamento.

Excetuam-se as 
glebas de 

propriedade do 
Município, bem 
como aquelas 

inseridas em Zeis e 
Aeis-2.

Deverá ser elaborado plano de vinculação, que poderá indicar:
I – os usos e a destinação permitidos para o lote;
II – parâmetros diferenciados para ocupação do solo;
III – áreas não edificáveis específicas;
IV – faixas de recuo de alinhamento com previsão de alargamento 
viário;
V – outras informações relevantes, a critério do Poder Executivo.



O plano de 
vinculação ou o 

documento 
equivalente deve 

ser referenciado no 
CP

PARCELAMENTO 
VINCULADO

O plano de vinculação deverá conter, no mínimo:

I-as porções do 
terreno 

passíveis de 
ocupação;

II-os parâmetros 
construtivos das 

edificações em cada 
lote, demarcados no 

projeto III-os usos a 
serem 
exercidos em 
cada lote, 
demarcados no 
projeto 

O plano de 
vinculação pode ser 

substituído por plano 
específico ou pelas 
diretrizes exigidas 

para as Zeis, Aeis, ou 
Conexões de Fundo 

de Vale,

O plano de vinculação 
será definido no 

âmbito das Diretrizes 
para Parcelamento 

do Solo.

 ou elaborado para 
aplicação de instrumento 

de política urbana, 
conforme o caso, desde 

que contemplem as 
prerrogativas necessárias 
à análise do parcelamento 

vinculado pelos órgãos 
municipais competentes.

As alterações apenas 
poderão ocorrer 

mediante aprovação de 
novo plano e estão 

condicionadas à avaliação 
da Comissão de Diretrizes 

para Parcelamento do 
Solo.

Deverá haver referência 
à existência de plano 

de vinculação na 
Informação Básica 

para Edificações – Ibed 
– do lote.



Obrigada
smpu@pbh.gov.br


