
  LEI  MUNICIPAL   N° 741, DE 05 DE MAIO DE 2010

INSTITUI  O  DESDOBRAMENTO  OU  DESDOBRO  COMO  FORMA 
PARCELAMENTO DO SOLO URBANO OU COM DESTINAÇÃO URBANA 
NO MUNICÍPIO DE SUL BRASIL, DE QUE DISPÕE A LEI MUNICIPAL 
668, DE 29 DE SETEMBRO DE 2008,  E DISPÕE SOBRE ISENÇAÕ DE 
IPTU E TAXA DE SERVIÇOS URBANOS DOS LOTEAMENTOS NOVOS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

               JOBERT PERUZZO,  Prefeito Municipal de Sul Brasil, Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições legais.                                                                   

FAÇO  SABER a  todos  os  habitantes  do  Município  de  Sul  Brasil,  que  a  Câmara  de 
Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art.  1º.   Fica  instituído  o  desdobramento  ou  desdobro,  como  forma  de 
parcelamento do solo para fins urbanos no Município de Sul Brasil, sendo a divisão da 
área do lote para formação de novo ou de novos lotes.

§ 1°. – Os novos lotes formados devem atender às exigências mínimas de 
dimensionamento  e  demais  condições  impostas  pela  Lei  Municipal  n°  668,  de  29 de 
setembro de 2008.

§ 2°. -  O desdobramento ou desdobro deve ser averbado no registro de 
imóveis competente. 

Art. 2º  Fica autorizado o Poder Executivo Municipal conceder isenção do IPTU 
e Taxa de Serviços Urbanos, por período de  03 (três) anos, para os imóveis de novos 
loteamentos, que contenham a criação de mais de 10 (dez) lotes.

§ 1° – A  isenção será concedida a partir  do exercício seguinte ao da 
respectiva aprovação do loteamento, pelo Município de Sul Brasil e enquanto estiverem na 
propriedade do Loteador, observado o limite de prazo estabelecido no caput deste artigo. 

§ 2° –  A isenção não se aplica após ocorrida  a alienação do imóvel  pelo 
loteador.

§ 3° – O proprietário  loteador, deverá comunicar o setor de tributação da 
respectiva  alienação, para lançamento dos tributos devidos, a partir do exercício seguinte, 
conforme disposições legais.

§ 4° – A isenção  poderá ser  concedida aos loteamentos  aprovados pelo 
Município  de  Sul  Brasil  a  partir  do  exercício  de  2010,  constante   da  matrícula  de 
propriedade do loteador. 

Art.  3°.  Esta  Lei  é  parte  integrante  do  Plano  de  Desenvolvimento  Físico-
Territorial.

Art. 4°. Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário.

                                        Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil, 05 de maio de 2010.

       JOBERT PERUZZO
        Prefeito Municipal
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