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Zonas de Turismo
Lei 3148/2006 – Parcelamento do solo 

Art. 7º Para a realização do parcelamento com fins urbanos de imóvel rural 

localizado fora da Zona Urbana ou de expansão urbana, assim definidas 

por Lei Municipal, serão observadas as disposições do Artigo 96 do Decreto 

Federal nº 59.428, de 27 de outubro de 1.966 e do artigo 53 da Lei Federal 

nº 6.766 de 19 de dezembro de 1.979 e ainda as disposições das Leis que 

compõem o Plano Diretor Municipal.

§ 1º Para a realização da modalidade de parcelamento mencionada no 

caput deste artigo, com vistas à formação de núcleos urbanos, sítios de 

recreio ou a industrialização, caberá ao INCRA unicamente sua prévia 

anuência, desde que atendido pelo menos um dos seguintes requisitos:

I - por suas características e situação, seja própria para a localização de 

serviços comunitários das áreas rurais circunvizinhas;

II - seja oficialmente declarada Zona de Turismo;

III - comprovadamente tenha perdido suas características produtivas.



§ 2º A comprovação será providenciada pelo proprietário nos casos dos incisos 

I e II do parágrafo anterior através de declaração da municipalidade; no 

caso do inciso III do parágrafo anterior, se dará através de circunstanciado 

laudo assinado por técnico habilitado;
...
§ 6º Entende-se por "Zona de Turismo" o núcleo urbano em área rural cuja 

implantação respeitará os seguintes usos:

I - Residências unifamiliares (R1);
II - Hotéis, pousadas e congêneres (S2), o que se dará mediante outorga 

onerosa;
III - Clínicas de Repouso, SPA e similares (S3), o que se dará mediante 

outorga onerosa;
IV - Chácaras e Sítios (E4);
V - Clubes Recreativos, de Lazer e Sedes Campestres (E2);
VI - Agroindústria (A1);
VII - Bares, Restaurantes, Pizzarias e Similares (C1), o que se dará mediante 

outorga onerosa;
VIII - Comércio Varejista (C2), o que se dará mediante outorga onerosa;
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