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LEI Nº 3.567, DE 23 DE OUTUBRO DE 2020. 

 

Dispõe sobre os procedimentos para o uso e a ocupação 

do solo nas Zonas Urbana e Rural do Município de 

Morrinhos. 

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRINHOS,  

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, sanciono a seguinte LEI: 

 

  Art. 1º A propriedade urbana imobiliária cumpre a sua função social 

quando atende as exigências fundamentais estabelecidas pela Lei 2.396, de 22 de 

fevereiro de 2008 (Plano Diretor Democrático de Morrinhos). 

  § 1º A certidão de uso e ocupação do solo é o documento que atesta os 

potenciais usos de um determinado imóvel à luz da legislação urbanística, seja do 

ponto de vista qualitativo ou quantitativo.  

  § 2º Na certidão de que trata o § 1º deste artigo, a administração pública 

informa aos interessados sobre as possibilidades de utilização do bem, se comercial, 

industrial, residencial ou misto, e sobre as especificidades do seu aproveitamento, 

como coeficiente de aproveitamento, garagens, número de gabaritos, número de 

habitações, recuos frontal e lateral e taxa de ocupação. 

  Art. 2º A certidão de uso e ocupação de solo é o instrumento que aponta 

os tipos de atividade que podem ser desenvolvidas no local, indicando as formas 

adequadas de utilização do solo em questão de acordo com o zoneamento da área, 

seja para fins de construção, reforma, ampliação, parcelamento ou usos em geral.  

  Parágrafo único. O documento de que trata o caput, não exime o 

interessado de diligenciar no sentido de obter as demais licenças descritas na lei, pois 

prévia a elas, sendo somente um ato declaratório de enquadramento da ocupação 

conforme o Plano Diretor vigente.  

  Art. 3º Qualquer pessoa pode requerer a certidão de uso e ocupação do 

solo de qualquer imóvel, independente de comprovar relação com o mesmo ou o seu 

proprietário, pois a informação é de caráter público.  
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  Parágrafo único. As normas urbanísticas são consideradas de ordem 

pública, nos termos do parágrafo único do artigo 1º do Estatuto da Cidade (Lei 

10.257/2001), o que dá a legitimação geral prevista no caput.  

  Art. 4º A certidão de uso e ocupação de solo serão emitidas observando-

se as diretrizes e os zoneamentos determinados na Lei 2.396, de 22 de fevereiro de 

2008 (Plano Diretor Democrático do Município de Morrinhos).  

 

  Art. 5º No que toca a certidão de uso e ocupação de solo que gere 

impactos na zona urbana, haverá o necessário processo administrativo para esse fim, 

que correrá na Assessoria de Planejamento / ASPLAN, órgão responsável pela 

emissão da certidão de uso e ocupação do solo. 

  § 1º. Sem prejuízo do caput, caso haja impacto ambiental, o pedido será 

apreciado na Assessoria de Planejamento-ASPLAN, e caso seja deferida a pretensão, 

como ato complexo, o interessado deverá buscar junto a Superintendência do Meio 

Ambiente o licenciamento ambiental, sem os quais não se permitirá o início de 

qualquer atividade.  

  § 2º São documentos mínimos indispensáveis para o requerimento de 

certidão de uso e ocupação de solo urbano: 

  I – Requerimento administrativo, com comprovante atualizado do 

endereço; 

  II -  Certidão do imóvel ou escritura atualizada, considerando para esses 

fins o que tenha sido expedido até 90 (noventa) dias a data do pedido; 

  III – Contrato de aluguel, havendo, com autorização escrita do 

proprietário com sua aquiescência sobre a pretensão de uso do imóvel conforme 

interesse do requerente; 

  IV – Documentos pessoais do proprietário, locador, sócios, CNPJ e 

estatuto social de pessoa jurídica, conforme o caso; e 

  V – pagamento da taxa conforme prescreve do Código Tributário 

Municipal. 
 

  Art. 6º No que a empreendimentos que gerem impactos ambientais na 

zona rural, haverá o necessário processo administrativo para esse fim, que correrá 

na Superintendência de Meio Ambiente. 
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  § 1º Previamente ao licenciamento ambiental de que trata o caput, a 

Superintendência de Meio Ambiente emitirá a certidão de uso de solo, caso seja viável 

tecnicamente o interesse do empreendedor.   

 

  § 2º São documentos mínimos indispensáveis para o requerimento de 

certidão de uso e ocupação de solo rural: 

  I – Requerimento administrativo, com comprovante atualizado do 

endereço; 

  II -  Certidão do imóvel ou escritura atualizada, considerando para esses 

fins o que tenha sido expedido até 90 (noventa) dias a data do pedido; 

  III – Contrato de arrendamento, havendo, com autorização escrita do 

arrendador e sua aquiescência sobre a pretensão de uso do imóvel conforme interesse 

do arrendatário; 

  IV – Documentos pessoais do proprietário, arrendador, arrendatário, 

sócios, CNPJ e estatuto social de pessoa jurídica, conforme o caso; 

  V – Cadastro Ambiental Rural / CAR; 

  VI – Coordenadas geográficas da área no caso de supressão de 

vegetação; e 

  VII – pagamento da taxa conforme prescreve do Código Tributário 

Municipal. 

  Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.   

 

Morrinhos, 23 de outubro de 2020; 175º de Fundação e 138º de Emancipação. 

 

ROGÉRIO CARLOS TRONCOSO CHAVES 

=Prefeito= 

 

Paulo Roberto de Souza 

Rafael Rodrigues Sousa 
Emerson Martins Cardoso 
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LEI 3.567, DE 23 DE OUTUBRO DE 2020 

ANEXO I  

 

REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO 

Zona Urbana 

Requerente  

RG e CPF preposto  

RG e CPF/CNPJ  

Endereço  

Telefone  

Finalidade  

Atividade  

Requerimento  

Morrinhos, _____/_____/____________ 

 

_____________________________________________ 
=Requerente= 

 
 

 

REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO 

Zona Rural 

Requerente  

RG e CPF preposto  

RG e CPF/CNPJ  

Endereço rural  

CAR. Número  

Telefone  
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Finalidade  

Atividade  

Requerimento  

Morrinhos, _____/_____/____________ 

 

_____________________________________________ 
=Requerente= 
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  LEI 3.567, DE 23 DE OUTUBRO DE 2020 

ANEXO II  

CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO ZONA URBANO 

 

INFORMAÇÕES ACERCA DA ATIVIDADE 

 

• Nome/Razão social:  

• Nome Fantasia:  

• CNPJ/CPF:  

• Endereço:  

• Bairro: 

• Atividade: 

 

A ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, no uso das atribuições que 

lhe foram conferidas pela Lei Municipal n° (...), certifica que: 

Em observância, à Lei n° 2.396/2008 (Plano Diretor):  
 

Art. 41. “Para a estruturação do Município de Morrinhos fica instituído o 

macrozoneamento municipal que visa garantir a ocupação equilibrada do 

território e o desenvolvimento sustentável das atividades. 

Declaramos que o referido imóvel se encontra na Macrozona Urbana, ZONA 

DE_________________________: região da cidade onde são permitidos e estimulados os usos 

_________________________________________________.  

Dessa forma, do ponto de vista do zoneamento municipal, informamos que não há 

óbice quanto a localização da Atividade pleiteada na referida zona, desde que obedecidas todas 

as determinações estabelecidas pelo plano de ordenamento territorial vigente. 

 
OBS 1: Essa certidão não autoriza à construção de qualquer benfeitoria no lote supracitado, 

simplesmente enquadra a atividade pleiteada nos parâmetros da Lei 2.396, de 22 de fevereiro de 2008 (Plano 

Diretor) vigente. 

OBS 2: Em caso de alteração nas características do empreendimento, deverá ser realizado um novo 

requerimento para emissão de outra certidão. 

Por ser verdade, firmamos o presente documento. 

 

 

Morrinhos/GO, aos ____/____/____________ 

 
_____________________________ 

=Assessor de Planejamento= 
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CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA ZONA RURAL 

 

INFORMAÇÕES ACERCA DA ATIVIDADE 

 

• Nome/Razão social:  

• Nome Fantasia:  

• CNPJ/CPF:  

• Matrícula do imóvel:  

• Região: 

• Atividade: 

 

A ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, no uso das atribuições que 

lhe foram conferidas pela Lei Municipal n° (...), certifica que: 

Em observância, à Lei n° 2.396/2008 (Plano Diretor):  
 

Art. 41. “Para a estruturação do Município de Morrinhos fica instituído o 

macrozoneamento municipal que visa garantir a ocupação equilibrada do 

território e o desenvolvimento sustentável das atividades. 

Declaramos que o referido imóvel se encontra na Macrozona Rural, ZONA 

DE___________________________________: região do território rural onde são permitidos e 

estimulados as atividades de _________________________________________________.  

Dessa forma, do ponto de vista do zoneamento municipal, informamos que não há 

óbice quanto a localização da Atividade pleiteada na referida zona, desde que obedecidas todas 

as determinações estabelecidas pelo plano de ordenamento territorial vigente. 

 
OBS 1: Essa certidão não autoriza à construção de qualquer benfeitoria no lote supracitado, 

simplesmente enquadra a atividade pleiteada nos parâmetros da Lei 2.396, de 22 de fevereiro de 2008 (Plano 

Diretor) vigente. 

OBS 2: Em caso de alteração nas características do empreendimento, deverá ser realizado um novo 

requerimento para emissão de outra certidão. 

 

Por ser verdade, firmamos o presente documento. 

 
 

Morrinhos/GO, aos ____/____/____________ 

 
_____________________________ 

=Superintendente de Meio Ambiente= 


