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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº.  _________/20 

 
 

“INSTITUI A REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO 
MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU (PDMP) E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 
 
O Povo do Município de Paraguaçu, por seus representantes aprovou, e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei Complementar: 
 

 
TÍTULO I 

 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
 
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Paraguaçu, 
instrumento básico da política de desenvolvimento urbano, conforme as diretrizes 
da Constituição Federal de 1988, da Lei Federal nº 10.257/2001 - Estatuto da 
Cidade, da Lei Orgânica deste Município e desta Lei Complementar. 
 
§ 1º O Plano Diretor integra o processo de planejamento municipal, estabelecendo 
objetivos, diretrizes e instrumentos para a execução dos planos, programas, 
projetos e ações dos setores público e privado.  
 
§ 2º A legislação orçamentária, tributária, ambiental e urbanística, incluindo a 
aplicável às áreas rurais, bem como os modelos e formas de gestão da 
administração pública, deverão incorporar as diretrizes e prioridades contidas neste 
Plano Diretor. 
 
Art. 2º Esta Lei Complementar revisa e revoga a Lei Complementar nº 14/2005 e 
todas as leis municipais com redações incompatíveis com o novo Plano Diretor do 
Município de Paraguaçu (PDMP). 
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Art. 3º O PDMP abrange todo o território municipal, configurando-se como o 
instrumento básico da política urbana e da gestão territorial em Paraguaçu. 
 
Parágrafo único - A política urbana do Município contempla questões vinculadas 
à estrutura urbana, ao desenvolvimento urbano, ao meio ambiente, à habitação, ao 
patrimônio cultural e urbano e à mobilidade urbana, bem como ao tratamento dos 
espaços públicos e privados. 
 
Art. 4º O PDMP será obrigatoriamente revisado no prazo de 10 (dez) anos após 
sua publicação, podendo a revisão ser antecipada, diante de fato comprovado 
tecnicamente que subverta suas previsões ou que as desatualize definitiva e 
precocemente. 
 
Parágrafo único - O disposto no caput deste artigo não impede a propositura e 
eventual aprovação de alterações pontuais durante o prazo previsto, desde que não 
colidam com as diretrizes do PDMP, sejam objeto de apresentação pública e 
garantida a participação social. 
 
 

TÍTULO II 
 

DOS PRINCÍPIOS, DIRETRIZES E OBJETIVOS DA POLÍTICA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO 

 
 

CAPÍTULO I 
 

PRINCÍPIOS GERAIS DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
 

 
Art. 5º Os princípios orientadores da Política de Desenvolvimento Urbano e do 
Plano Diretor do Município de Paraguaçu são os seguintes: 
 
I – Direito à Cidade: compreendido como a globalização do acesso ao bem-estar 
e direitos à vida urbana, referente a todos os cidadãos, por meio do uso e oferta de 
equipamentos, serviços e infraestrutura pública; 
 
II – Função Social da Cidade: referente ao direito da universalização relacionado 
à qualidade de vida e direito social, ao desenvolvimento econômico e ambiental, 
incluindo acesso à terra urbana, moradia, saneamento ambiental, infraestrutura, 
transporte, serviços públicos, trabalho e lazer; 
 
III – Função Social da Propriedade Urbana: discorre sobre o direito de 
propriedade, considerando que a propriedade urbana cumpre sua função social 
quando são atendidas as exigências do ordenamento territorial, como coeficientes 
mínimos de utilização previstos nos parâmetros urbanísticos; 
 
IV – Função Social da Propriedade Rural: estabelece o direito da propriedade 
rural e é atendida quando a propriedade é utilizada de maneira racional e 
adequada, preservando os recursos naturais, proporcionando bem-estar aos 
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proprietários e trabalhadores e observando as disposições que regulamentam as 
relações de trabalho/conservação do meio ambiente; 
 
V – Equidade e inclusão social e territorial: permite justiça e obtenção à cidade, 
por meio da redução da vulnerabilidade urbana e das desigualdades sociais que 
permeiam regiões e determinados grupos populacionais; 
 
VI – Direito a um meio ambiente ecologicamente harmonioso: refere-se ao 
direito sobre o bem universal e básico para a qualidade de vida, constituído pelo 
sistema de proteção ambiental e pela organização equilibrada delas; e 
 
VII – Gestão democrática: garante a participação das diferentes frações da 
população nos processos de planejamento e gestão da cidade, podendo ser direta 
ou através de associações representativas. 
 

CAPÍTULO II 
 

DIRETRIZES GERAIS DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
 
 
Art. 6º A Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico se 
orientam pelas seguintes diretrizes: 
 
I – Direito à cidade terá com diretriz a distribuição dos ônus e bônus da urbanização, 
que consiste no planejamento da distribuição espacial da população e das 
atividades econômicas, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento 
urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, a mobilidade e a qualidade 
de vida; 
 
II – Função Social da Cidade terá com diretriz a ordenação e controle do uso do 
solo com retorno para a coletividade da valorização dos imóveis, decorrente dos 
investimentos públicos e das alterações da legislação de uso e ocupação do solo; 
 
III - Função Social da Propriedade Urbana terá com diretriz o incentivo à produção 
de habitação de interesse social, de equipamentos sociais e culturais e à proteção 
e ampliação de áreas livres e verdes, compatibilizando a intensificação da 
ocupação do solo com a ampliação da capacidade de infraestrutura para atender 
as demandas atuais e futuras; 
 
IV - Função Social da Propriedade Rural terá com diretriz a adequação das 
condições de uso e ocupação do solo às características do meio físico, para impedir 
a deterioração e degeneração de áreas rurais do município; 
 
V – Acesso à inclusão social e territorial terá com diretriz a distribuição de usos de 
intensidade de ocupação do solo de forma equilibrada, para evitar ociosidades ou 
sobrecarga em relação à estrutura disponível, aos transportes e ao meio ambiente, 
e para melhor alocar os investimentos públicos e privados, compatibilizando a 
intensificação da ocupação do solo com a ampliação da capacidade de 
infraestrutura para atender às demandas atuais e futuras; 
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VI – Direito a um Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado terá com diretriz a 
proteção da paisagem dos bens e áreas de valor histórico, cultural e religioso, dos 
recursos naturais e dos mananciais hídricos superficiais e subterrâneos de 
abastecimento de água do município, viabilizando a utilização racional dos recursos 
naturais, em especial da água e do solo, de modo a garantir uma cidade sustentável 
para as presentes e futuras gerações; e 
 
VII – Gestão democrática terá como diretriz a revisão e simplificação da legislação 
de Parcelamento, Uso e ocupação do Solo e das normas edilícias, com vistas a 
aproximar a legislação da realidade urbana, assim como facilitar sua compreensão 
pela população, com a cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os 
demais setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao 
interesse social, além do fomento à participação popular no planejamento e gestão 
municipais. 
 

CAPÍTULO III 
 

DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA POLÍTICA URBANA 
 
 
Art. 7º Os objetivos que estabelecem as ações e a estratégia geral da política 
urbana, consolidadas pelo desenvolvimento econômico, social e qualidade 
ambiental, são os seguintes:  
 
I – fortalecer a economia local, conferindo delimitação territorial, favorecendo a 
instituição e o desenvolvimento de indústrias, compatíveis com o crescimento e 
infraestrutura conveniente; 
  
II – incrementar atividades econômicas que sejam sustentáveis, fortificando as já 
existentes e propiciando revolução, empreendedorismo, economia solidária e o 
reposicionamento das ofertas de trabalho em todo o território; 
  
III – diminuir a necessidade de afastamento, nivelando a razão entre trabalho e 
moradia; 
 
IV – organização de projetos e instrumentos voltados para a habitação de interesse 
social, por meio de geração e delimitação de novas áreas, com a finalidade de 
abrigar programas habitacionais; 
 
V – destinar glebas e terrenos, principalmente nas áreas equipadas de 
infraestrutura e transporte público coletivo, considerando a oferta suficiente para 
suprir a falta de demandas futuras por habitação de interesse social; 
 
VI – comportar a expansão urbana em áreas subutilizadas, equipadas de 
infraestrutura e localizadas próximo à rede de transporte coletivo; 
 
VII – retenção da expansão horizontalizada da mancha urbana, de maneira a 
conciliar usos agrícolas e ambientais, prevenindo o espalhamento demasiado e o 
dispêndio econômico resultante da manutenção de infraestrutura; 
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VIII – inversão em infraestrutura voltada ao transporte ativo, incentivando a 
implantação de infraestrutura cicloviária e requalificação de calçadas, assistindo a 
acessibilidade universal na origem de projetos e na expansão urbana; 
 
IX – inversão em infraestrutura e serviços sociais, visando a melhoria da segurança 
pública, requalificando áreas de vazios urbanos, implantando iluminação e 
promovendo programas de educação e qualidade profissional; 
 
X – reaver e reabilitar as áreas ociosas do centro da cidade; e 
 
XI – afirmar os planos setoriais previstos neste Plano Diretor, para que sejam 
acertados de maneira transversal e intersetorial. 
 
Parágrafo único. Os objetivos estratégicos explicitados se dividem em porções 
similares do território, definidos pelas macroáreas e macrozonas, no zoneamento 
urbano e nos objetivos estratégicos das políticas urbanas setoriais que serão 
abordados nos títulos e capítulos ao longo do PDMP.  
 

 
TÍTULO III 

 
DA ORDENAÇÃO TERRITORIAL E URBANA 

 
 

CAPÍTULO I 
 

ESTRUTURAÇÃO E ORDENAÇÃO TERRITORIAL 
 
 
Art. 8º Para uniformizar as pretensões e demandas políticas, sociais, econômicas 
e ambientais que permeiam o Município de Paraguaçu e seu futuro, o Plano Diretor 
observa e considera, em sua estratégia de ordenamento territorial, as seguintes 
cinco dimensões:  
 
I – Social: visa certificar os direitos sociais para todos, com igualitária distribuição 
dos equipamentos públicos e da infraestrutura, principalmente, atendendo o direito 
à moradia íntegra e a mobilidade urbana; 
 
II – Ambiental: objetiva a garantia de um meio ambiente harmonioso, aliando áreas 
edificadas e não edificadas, além de garantir a preservação de espaços livres e 
verdes presentes na mancha urbana;   
 
III – Imobiliária: visa garantir uma administração urbana adequada, ofertando 
espaços para edificações orientados ao trabalho e moradia;   
 
IV – Econômica: objetiva certificar os espaços designados à produção 
agropecuária, industrial, logística e de bens e serviços, através do comércio, 
unidades de produção agropecuária ou indústrias, embasando o direito ao trabalho 
e renda; e 
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V – Cultural: visa promover a salvaguarda da identidade local, o fomento ao turismo 
e ao acesso a equipamentos que proporcionam lazer e cultura, favorecendo a 
garantia da memória e o fortalecimento da cultura municipal. 
 
Art. 9º A estratégia territorial do Plano Diretor, na perspectiva de observar de 
maneira equilibrada as dimensões definidas no artigo anterior e, ainda, os 
princípios, diretrizes e objetivos da Política Urbana, estrutura-se a partir dos 
seguintes elementos: 
 
I – Macrozonas: constitui-se do elemento maior de ordenamento do território, 
definindo áreas para aplicar instrumentos urbanísticos e ambientais, bem como 
objetivos característicos de desenvolvimento urbano; 
 
II – Macroáreas: constitui-se do elemento componente da Macrozona, com intuito 
de obter níveis menores de interação; e 
 
III – Redes e eixos estruturais de desenvolvimento: são constituídos por elementos 
de articulação e ordenação do território, com o objetivo de estabelecer o elo entre 
o crescimento condensado da cidade e a valorização do solo urbano e a 
infraestrutura existente. 
 
Parágrafo único. Fica o território do Município de Paraguaçu dividido nas 
seguintes macrozonas, que se subdividem em suas respectivas macroáreas, 
conforme mapas de macrozoneamento e macroáreas que integram o anexo I desta 
Lei:   
 
I – Macrozona de Desenvolvimento Urbano (MDU). 
 
II – Macrozona de Desenvolvimento Rural e Ambiental (MDRA). 
 

Seção I 
 

Da Macrozona De Desenvolvimento Urbano (MDU) 
 
Art. 10. A Macrozona de Desenvolvimento Urbano (MDU) é a região urbanizada e 
de expansão do município de Paraguaçu, apresenta variedade de usos e ocupação 
de solo, disparidade socioespacial, e analogia geomorfológica, sendo a área do 
município mais favorável para abrigar os usos urbanos, conforme disposto no 
anexo II desta Lei. 
 
§ 1º A Macrozona de Desenvolvimento Urbano (MDU) subdivide-se em 5 (cinco) 
macroáreas e encontra-se delimitada conforme apresentado no anexo II desta Lei: 
 
I – Macroárea de Urbanização Consolidada; 
 
II – Macroárea de Qualificação Urbana;  
 
III – Macroárea de Resiliência Urbana; 
 
IV – Macroárea de Industrialização e Desenvolvimento Econômico;  
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V – Macroárea de Transição Urbana-Rural.  
 
§ 2º São diretrizes da Macrozona de Desenvolvimento Urbano: 
 
I – orientar o desenvolvimento urbano e adensamento para áreas que possuem 
maior infraestrutura, proporcionando melhorias das condições de vida da 
população; 
 
II – possibilitar a urbanização através de infraestrutura e equipamentos públicos, 
nas áreas carentes de qualificação urbana do município; 
 
III – dar prioridade para investimentos públicos e privados nas regiões onde os 
assentamentos são deficientes; 
 
IV – asseverar a serventia dos imóveis não edificados, subutilizados e não 
utilizados; 
 
V – investir na qualificação dos espaços públicos do município; e  
 
VI – definir as áreas de transição entre o ambiente rural e o urbano, contendo o 
processo irregular e clandestino de loteamentos, abrangendo a necessidade 
habitacional, de maneira a propiciar uma expansão igualitária do município. 
 

Subseção I 
 

Da Macroárea de Urbanização Consolidada 
 
Art. 11. A Macroárea de Urbanização Consolidada corresponde às regiões centrais 
e de formação histórica do município, possuindo zonas mistas e com bairros que 
sofreram um intenso processo de transformação e verticalização, atraindo usos não 
residenciais, principalmente de comércios e serviços. 
 
Parágrafo único. A Macroárea de Urbanização Consolidada representa a região 
mais antiga e com padrão mais elevado de urbanização do município de 
Paraguaçu, com maior concentração de empregos e serviços e um sistema viário 
saturado. 
 
Art. 12.  São objetivos de ordenação do território da Macroárea de Urbanização 
Consolidada: 
 
I – orientar o adensamento construtivo, de forma a conter a saturação viária 
excessiva, restringindo a instalação de Polos Geradores de Viagens e 
desestimulando atividades não residenciais incompatíveis com o uso residencial;  
 
II – estímulo ao adensamento populacional em locais com infraestrutura compatível, 
promovendo a diversidade social, a fim de equilibrar a relação entre oferta de 
empregos e moradias nas áreas de melhor infraestrutura; 
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III – promover a proteção dos bens e imóveis de valor histórico e cultural localizados 
na região; 
 
IV – estimular a habitação da região, evitando a criação de vazios urbanos e 
possibilitando a equalização entre o viver, trabalhar e habitar; e  
 
V – estimular o uso e fruição dos espaços públicos e usos mistos nos edifícios, 
especialmente na região central e nas novas centralidades. 

 
Subseção II 

 
Da Macroárea de Qualificação Urbana 

 
Art. 13. A Macroárea de Qualificação Urbana contempla regiões com usos 
residenciais e não residenciais com padrão médio de urbanização e oferta de 
serviços e equipamentos públicos. 
 
Parágrafo único. A Macroárea de Qualificação Urbana corresponde à zona urbana 
do município de Paraguaçu com predominância de zonas exclusivamente 
residenciais e zonas mistas, além da pouca oferta de comércio e serviços.  
 
Art. 14. São objetivos de ordenação do território da Macroárea de Qualificação 
Urbana: 
 
I – regular o adensamento construtivo em níveis intermediários, de modo a evitar 
prejuízos para os bairros e sobrecargas no sistema viário local de áreas localizadas 
em pontos distantes dos sistemas de transporte de média ou alta demanda;  
 
II – melhorar o sistema de mobilidade urbana, com integração entre os sistemas de 
transporte coletivo, viário, cicloviário e de circulação de pedestres, dotando-o de 
condições adequadas de acessibilidade universal e sinalizações adequadas; 
 
III – incentivo à consolidação das centralidades de bairros existentes, promovendo 
usos mistos e a oferta de serviços, comércios e equipamentos comunitários nestas 
áreas; 
 
IV – promoção da urbanização e regularização fundiária de assentamentos 
precários e irregularidades existentes, e provisão habitacional de interesse social 
para a população de baixa renda, com oferta adequada de serviços, equipamentos 
e infraestrutura urbanas; e 
 
V – construção de Habitações de Interesse Social para reassentamento de 
populações moradoras de áreas de risco, de áreas de preservação permanente, 
quando não houver alternativa, e das que residem em assentamentos precários na 
Macrozona de Proteção Ambiental. 
 

Subseção III 
 

Da Macroárea de Resiliência Urbana 
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Art. 15. A Macroárea de Resiliência Urbana contempla áreas localizadas na 
periferia e regiões centrais que apresentam elevados índices de vulnerabilidade 
social, baixos índices de desenvolvimento humano e são ocupadas por população 
predominantemente de baixa renda em assentamentos precários e irregulares, que 
apresentam precariedades territoriais, irregularidades fundiárias, riscos geológicos 
e de inundação e déficits na oferta de serviços, equipamentos e infraestruturas 
urbanas. 
 
 Parágrafo único. Na Macroárea de Resiliência Urbana, em decorrência do 
processo histórico de sua formação, predominam áreas com baixa qualidade 
urbana e ambiental. 
 
Art. 16. São objetivos específicos de ordenação do território da Macroárea de 
Resiliência Urbana:  
 
I – incentivar os usos não residenciais, principalmente nos eixos de estruturação e 
centralidades dos bairros, de forma a reduzir as distâncias entre a moradia e o 
trabalho;  
 
II – promover a urbanização e regularização fundiária dos assentamentos urbanos 
precários, dotando-os de serviços, equipamentos e infraestrutura urbana completa, 
e garantindo a segurança na posse e a recuperação da qualidade urbana e 
ambiental; 
 
III – promover a construção de Habitações de Interesse Social; 
 
IV – melhorar e completar o sistema de mobilidade urbana, com a integração entre 
os sistemas de transporte coletivo, viário, cicloviário e de circulação de pedestres, 
dotando-o de condições adequadas de acessibilidade universal e sinalizações 
adequadas, nos termos da legislação vigente; 
 
V – minimizar os problemas existentes nas áreas com riscos geológicos-
geotécnicos, de inundações decorrentes de solos contaminados, prevenção do 
surgimento de novas ocupações e de situações de vulnerabilidade; e 
 
VI – compatibilizar usos e tipologias de parcelamento do solo urbano com as 
condicionantes geológico-geotécnicas e de relevo. 
 

Subseção IV 
 

Da Macroárea de Industrialização e Desenvolvimento Econômico 
 
Art. 17. A Macroárea de Industrialização e Desenvolvimento Econômico é a porção 
do território destinada a implantação de empreendimentos de porte e elementos de 
direcionamento da urbanização não residencial, como aeroportos, distritos 
industriais em vias e rodovias que articulam com municípios vizinhos, como a 
rodovia Machado (MG 453) e a rodovia Domingo Ribeiro Resende (BR 491). 
 
Parágrafo único. A Macroárea de Industrialização e Desenvolvimento Econômico 
corresponde à zona urbana do município de Paraguaçu com concentração de 
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oportunidades de trabalho e emprego geradas pela existência de indústrias, novas 
atividades produtivas, polos de atividades terciárias, grandes vias estruturais e 
infraestruturas que fazem parte dos sistemas de transporte coletivo. 
 
Art. 18. São objetivos específicos de ordenação do território da Macroárea de 
Industrialização e Desenvolvimento Econômico:  
 
I – manutenção e estímulo ao emprego industrial e atividades econômicas de 
abrangência regional;  
 
II – implantação de atividades não residenciais capazes de gerar emprego e renda; 
 
III – redefinição dos parâmetros de uso e ocupação do solo para qualificação dos 
espaços públicos e da paisagem urbana; 
 
IV – promover transformações para o maior aproveitamento da terra urbana, com 
o objetivo de ampliar a geração de empregos e renda e intensificar as atividades 
econômicas; 
 
V – incentivo aos usos não residenciais, inclusive as atividades industriais e de 
logística, visando à ampliação da oferta de oportunidades de trabalho e a redução 
do deslocamento entre moradia e trabalho; 
 
VI – manutenção da qualidade dos sistemas ambientais existentes, especialmente 
dos rios, córregos e áreas vegetadas, articulando-os adequadamente com os 
sistemas urbanos, principalmente de drenagem, saneamento básico e mobilidade, 
com especial atenção à recuperação das planícies de inundação e mitigação das 
ilhas de calor; e 
 
VII – manutenção da população residente na área, inclusive através da promoção 
da urbanização e regularização fundiária de assentamentos precários e irregulares 
ocupados pela população de baixa renda, com oferta adequada de serviços, 
equipamentos e infraestruturas urbanas. 
 

Subseção V 
 

Da Macroárea de Transição Urbana-Rural 
 

Art. 19. A Macroárea de Transição Urbana-Rural é caracterizada pelos 
assentamentos nas áreas periurbanas, em transição entre a zona rural e as zonas 
urbanas, além de áreas de vazios intra-urbanos com ou sem cobertura vegetal, e 
áreas urbanizadas com padrões de ocupação de baixo adensamento, 
predominantemente horizontais, ocorrendo, ainda, algumas áreas com concentração 
de atividades industriais e minerárias. 
 
Parágrafo único. A Macroárea de Transição Urbana-Rural pode ser considerada 
como um território de transição entre a zona urbana e a zona rural, sendo propícia 
para a qualificação urbanística e ambiental e ara provisão de habitação, 
equipamentos e serviços, respeitadas as condicionantes ambientais. 
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Art. 20. São objetivos específicos de ordenação do território da Macroárea de 
Transição Urbana-Rural: 
 
I – construção de habitações de interesse social nos vazios interurbanos, definidos 
como ZEIS II, com provisão de equipamentos e serviços, respeitadas as 
condicionantes ambientais, para reassentamento de populações moradoras na 
própria Macrozona de Proteção Ambiental, em especial aquelas provenientes de 
áreas de risco e de preservação permanente;  
 
II – minimização dos riscos geológico-geotécnicos e dos decorrentes da 
contaminação do solo, enchentes e deslizamentos, atuando na prevenção de 
novas situações de risco; 
 
III – controle, qualificação e regularização das atividades não residenciais 
existentes, inclusive as industriais, em especial na bacia hidrográfica do Córrego 
do Taquari e Rio Sapucaí; 
 
IV – universalização do saneamento ambiental, por meio da expansão da rede de 
água e esgoto e de outras tecnologias adequadas a cada caso; 
 
V – apoio e incentivo à agricultura urbana e periurbana; e 
 
VI – manutenção e incentivo das atividades minerárias e usos correlatos, 
assegurando a condição rural dos imóveis. 
 

Seção II 
 

Da Macrozona de Desenvolvimento Rural e Ambiental (MDRA) 
 
Art. 21. A Macrozona de Desenvolvimento Rural e Ambiental (MDRA), disposta no 
anexo III desta Lei, corresponde à zona rural do município de Paraguaçu indicada 
ao fortalecimento das comunidades presentes no espaço rural, com o uso 
sustentável do solo para atividades agropecuárias, extrativistas e direcionadas ao 
turismo rural e as regiões preferenciais para recuperação de matas ciliares e 
remanescentes florestais, mananciais de abastecimento hídrico, requerendo 
cuidados especiais para sua conservação.  
 
§ 1º A Macrozona de Desenvolvimento Rural e Ambiental está subdividida em 3 
(três) Macroáreas, conforme apresentado no anexo III desta Lei: 
 
I – Macroárea de Desenvolvimento Rural Sustentável; 
 
II – Macroárea de Resiliência e Recuperação Ambiental;  
 
III – Macroárea de Preservação de Ecossistemas Naturais. 
 
§ 2º São diretrizes da Macrozona de Desenvolvimento Rural e Ambiental: 
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I - promover a regularização fundiária para os assentamentos irregulares rurais, 
através de ações e critérios para minimizar os impactos ambientais e conciliação 
da ocupação na área rural;   
 
II – realizar o cadastramento fundiário da área rural; 
 
III – melhorar a situação ambiental e de habitação nos assentamentos rurais, 
promovendo a compatibilização entre a regularização das moradias e garantia de 
uma condição digna, preservar os bens de valor ambiental, histórico e cultural; 
 
IV – estabelecer novas cadeias produtivas do turismo através da exploração dos 
atributos naturais e do patrimônio cultural rural; 
 
V – conhecer as inter-relações entre as atividades do espaço rural com o urbano, 
para subsidiar o planejamento territorial e elaborar políticas setoriais; 
 
VI – reter a expansão urbana sobre áreas ambientais de relevância, de proteção e 
recuperação de mananciais e produção agrícola sustentável; 
 
VII - controlar processos de chacreamento sem infraestrutura adequada e 
loteamentos clandestinos; 
 
VIII - prover infraestrutura adequada para estradas rurais e vicinais com 
revestimento, equipamento de drenagem e sinalização; 
 
IX - desenvolver estratégias que incentivem a produção familiar do marolo e 
alimentos de alto valor agregado; 
 
X - capacitar, dar assistência técnica e realizar campanhas de incentivo à produção 
familiar, fortalecendo a organização socioprodutiva e dando suporte para a criação 
de cooperativas e associações, bem como incluir essas organizações na política 
local de compras públicas, por exemplo, para merenda escolar e alimentação do 
PNAE e PAA; 
 
XI - promover a restauração das escolas em comunidades rurais, orientando sua 
capacitação para atividades agrícolas, fortalecendo a identidade agroprodutiva e 
realizando atividades de educação ambiental que integrem pais e alunos nas ações 
de recuperação do meio ambiente local; 
 
XII - promover o beneficiamento da produção pelas comunidades associadas com 
atividades regionais típicas (por exemplo: café, queijos e doces). 
 
 

Subseção I 
 

Da Macroárea de Desenvolvimento Rural Sustentável 
 

Art. 22. A Macroárea de Desenvolvimento Rural Sustentável é representada por 
assentamentos de produção agropecuária, seja de grande ou pequeno porte, 
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sobretudo aqueles relacionados ao marolo, culturas da agricultura familiar de produtos 
regionais e atividades rurais em geral. 
 
§ 1º Estão inclusos nessa macroárea os fragmentos representativos de 
vegetação nativa, intercalados por atividades agrícolas, chácaras de veraneio 
e sítios, que possam impactar, em diferentes graus, a integridade da fauna, 
flora e recursos hídricos.  
 
§ 2º Essas áreas necessitam de critérios específicos para ocupação, 
abrangendo áreas de exploração mineral em atividade ou desativadas. 
 
§ 3º A Macroárea de Desenvolvimento Rural Sustentável integra a zona rural do 
município de Paraguaçu sendo proibido todo parcelamento do solo para fins 
urbanos. 
 
Art. 23. São objetivos específicos de ordenação do território da Macroárea de 
Desenvolvimento Rural Sustentável: 
 
I – conter a urbanização do território; 
 
II – proteger a paisagem rural, levando-se em conta o valor ambiental, histórico 
e cultural agregado; 
 
III – promover o desenvolvimento da zona rural de forma sustentável, estimulando 
as técnicas de agricultura sustentável, por exemplo, agricultura orgânica, 
biodinâmica, agroflorestal e outros; 
 
IV - recuperar e conservar os fragmentos florestais, corredores ecológicos e das 
Áreas de Preservação Permanente (APP); 
 
V – promover a manutenção da permeabilidade do solo e controlar os processos 
erosivos;  
 
VI - garantir saneamento ambiental, utilizando de tecnologias específicas,  
buscando encontrar alternativas para comunidades e propriedades afastadas; 
 
VII - realizar controle ambiental nas áreas de mineração ativa e recuperar o 
ambiente das áreas paralisadas e desativadas; 
 
VIII - incentivar a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN); e 
 
IX - promover atividades voltadas para o turismo rural. 
 
 
Art. 24. São integrantes da Macroárea de Desenvolvimento Rural Sustentável, as 
comunidades e povoados rurais que possuem o objetivo de caracterização e 
fortalecimento dessas parcelas, evidenciando a ocupação da zona rural e definindo 
os usos do solo destas áreas, sendo divididas em: 
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I - Comunidades rurais com produção de grande porte: referem-se aos grupos 
assentados na área rural caracterizados por atividades de pecuária de grande 
porte, como criação de gado de corte e leite, culturais anuais de milho, café, entre 
outros, assentadas em áreas irregulares como chacreamentos de veraneio e alto 
padrão e loteamentos clandestinos.  
 
II - Comunidades rurais com produção familiar: são as comunidades 
caracterizadas pela produção de agricultura familiar, sobretudo marolo e culturas 
regionais com mão de obra intensiva, assentadas em locais irregulares, parcelamentos 
clandestinos e com população em situação de vulnerabilidade; e 
 
III - Comunidades tradicionais: corresponde aos povos protegidos pela Política 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 
(PNPCT), instituída em 2007 por meio do Decreto n.º 6.040. 
 
 

Subseção II 
 

Da Macroárea de Resiliência e Recuperação Ambiental 
 
Art. 25. A Macroárea de Resiliência e Recuperação Ambiental tem como principal 
foco a redução da vulnerabilidade ambiental em locais limítrofes à área 
urbanizada do município. 
 
§ 1º Esta Macroárea abrange áreas de interesse ambiental, alta 
vulnerabilidade socioambiental e baixos índices de desenvolvimento humano 
e áreas de mineração ativas e inativas. 
 
§ 2º A Macroárea de Resiliência e Recuperação Ambiental integra a zona rural do 
município de Paraguaçu, sendo proibido todo parcelamento do solo para fins 
urbanos. 
 
Art. 26. São objetivos específicos de ordenação do território da Macroárea de 
Resiliência e Recuperação Ambiental: 
 
I - promover a urbanização e regularização fundiária das construções urbanas 
precárias, promovendo serviços, todos os equipamentos e infraestrutura urbana 
necessários, garantindo a segurança na posse e restaurando a qualidade urbana e 
ambiental; 
 
II - compatibilizar os usos e tipologias para parcelamento e uso do solo urbano com 
as condições geológicas, geotécnicas e de relevo, juntamente com as legislações 
pertinentes do estado quanto à proteção e recuperação dos mananciais, e a 
legislação responsável pelas unidades de conservação existentes no perímetro, 
abrangendo sua zona de amortecimento; e 
 
III - redução dos problemas relacionados às áreas com riscos geológicos-
geotécnicos, riscos de inundações, solos contaminados e prevenção de novas 
situações de vulnerabilidade. 
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Subseção III 
 

Da Macroárea de Preservação de Ecossistemas Naturais 
 
Art. 27. A Macroárea de Preservação de Ecossistemas Naturais é constituída por 

áreas destinadas à conservação das características naturais do meio ambiente, 

destacam-se áreas de remanescentes florestais naturais e ecossistemas 

associados com significativa distribuição espacial e relativo grau de continuidade e 

conservação, mantedoras da biodiversidade e conservação do solo, várzeas 

preservadas, cabeceiras de drenagem, nascentes e cursos d’água ainda pouco 

impactados por atividades antrópicas, e áreas com fragilidades geológico-

geotécnicas e de relevo suscetíveis a processos erosivos, escorregamentos ou 

outros movimentos de massa. 

 

Art. 28. São objetivos específicos de ordenação do território da Macroárea de 

Preservação de Ecossistemas Naturais: 

 
I - compatibilizar os usos com as condicionantes geológico-geotécnicas e de relevo 
dos terrenos com a legislação de proteção e recuperação aos mananciais, e com a 
legislação referente à Mata Atlântica e ao Código Florestal Brasileiro; 
 
II - manter e recuperar os serviços ambientais prestados pelos sistemas ambientais 
existentes, em especial aqueles relacionados com a produção da água, 
conservação da biodiversidade, regulação climática e proteção ao solo; 
 
III - cumprir as deliberações previstas para as Unidades de Conservação de 
Proteção Integral, inclusive nas zonas de amortecimento e de uso sustentável 
existentes e as que vierem a ser criadas, nos termos da legislação federal, estadual 
e municipal pertinentes; 
 
IV - proteger as espécies vegetais e animais, especialmente as ameaçadas de 
extinção; 
 
V - implementar e gerir as unidades de conservação existentes; 
 
VI - criar novas Unidades de Conservação de Proteção Integral; e 
 
VII - promover atividades ligadas à pesquisa, ao ecoturismo e à educação 
ambiental. 

 
Seção III 

 
Dos Eixos De Estruturação e Transformação Urbana 

 
Art. 29. Os Eixos de Estruturação e Transformação Urbana, apresentados no 
anexo IV desta Lei, foram definidos buscando-se adotar o conceito de 
Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável nos Planos Diretores. 
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§ 1º Esses Eixos, que evidenciam os locais das transformações estratégicas 
propostas por este Plano Diretor, conforme mapas do anexo IV desta Lei, são 
formados pelas seguintes Redes de Estruturação e Transformação Urbana: 
 
I – Rede Estrutural de Transporte Coletivo; 
 
II – Rede de Estruturação Local; 
 
III – Rede de Estruturação Regional. 
 

Subseção I 
 

Da Rede Estrutural de Transporte Coletivo 
 
Art. 30. A Rede Estrutural de Transporte Coletivo traçada para o Município de 
Paraguaçu, são porções do território nas quais é necessário o desenvolvimento das 
áreas de influência a partir da integração de políticas públicas e investimentos em 
habitação, saneamento, drenagem, áreas verdes, mobilidade, equipamentos 
urbanos e sociais e ampliação da oferta de serviços e equipamentos públicos. 
 
§ 1º As áreas que compõem a Rede Estrutural de Transporte Coletivo são definidas 
por faixas de influências do sistema estrutural de transporte coletivo propostos 
para o Município, que atravessam as Macroáreas integrantes da zona urbana do 
Município. 
 
§ 2º Os eixos que compõe a Rede Estrutural de Transporte Coletivo para 
Paraguaçu são formados pelos seguintes itinerários:   
 
I – Itinerário 1: Rua Nicolau F. Pereira; Rua Ângelo Taglialegna; Rua José Borges; 
Rua Arthur Honório; Rua Joaquim A. Prado; Rua Jucá Bem; Rua Luís Vigato Filho; 
Rua Lulu Barbosa; Rua São Vicente de Paula; Av. Pereira da Silva; Rua Edward 
Eustáquio de Andrade; Rua Governador Valadares; Av. Dom Bosco.   
 
II – Itinerário 2: Av. Dom Bosco; Rua Governador Valadares; Rua Edward Eustáquio 
de Andrade; Av. Pereira da Silva; Rua São Vicente de Paula; Rua Lulu Barbosa; 
Rua Luís Vigato Filho; Rua Jucá Bem; Rua Joaquim A. Prado; Rua Arthur Honório; 
Rua José Borges; Rua Ângelo Taglialegna; Rua Nicolau F. Pereira.   
 
III – Itinerário 3: Rua Maurilio Marques; Rua Vicente Eduardo Silva; Rua João C. 
Ferreira; Rua Jair de Souza Dias; Rua Wilson de Carvalho; Av. Vitório Taglialegna; 
Rua Alameda Evanirce Bueno Rocha; Rua Augusto Borim; Rua José Plácido de 
Carvalho; Rua Waldemar Paulo da Silva; Rua Pres. Vargas; Av. Dom Bosco.   
 
IV – Itinerário 4: Av. Dom Bosco; Rua Governador Valadares; Rua Dom Ferrão; Rua 
Waldemar Paulo da Silva; Rua Alameda Evanirce Bueno Rocha; Av. Vitório 
Taglialegna; Rua Wilson de Carvalho; Rua Jair de Souza Dias; Rua João C. 
Ferreira; Rua Vicente Eduardo Silva; Rua Maurilio Marques.   
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V – Itinerário 5: Rua José Frederico Schimidt; Av. Gonçalves Leite; Rua Marcos de 
Souza Dias; Rua Edward Eustáquio de Andrade; Praça Pedro Leite; Rua Machado; 
Av. Dom Bosco.    
 
VI – Itinerário 6: Av. Dom Bosco; Rua Machado; Praça Pedro Leite; Rua Edward 
Eustáquio de Andrade; Rua Paula Dias; Av. Gonçalves Leite; Rua José Frederico 
Schimidt.   
 
VII – Itinerário 7: Av. Dom Bosco; Rua Governador Valadares; Rua Dr. Alfredo Leite 
Júnior; Av. Dr. Domingos Conde; Rua Argentina; Estrada para Guaipava; Rua 
Floriano Peixoto.   
 
VIII – Itinerário 8: Rua Floriano Peixoto; Estrada para Guaipava; Rua Argentina; Av. 
Dr. Domingos Conde; Rua Dr. Alfredo Leite Júnior; Rua Governador Valadares; Av. 
Dom Bosco.   
 
IX – Itinerário 9: Rua Amaro do Vale; Rua Machado; Av. Dom Bosco.   
 
X – Itinerário 10: Av. Dom Bosco; Rua Machado; Rua Amaro do Vale.   
 
§ 3º Os itinerários estipulados englobam as localizações das escolas existentes, 
das Habitações de Interesse Social consolidadas e a localização do distrito de 
Guaipava. 
 
Art. 31. Os objetivos específicos a serem cumpridos pelos eixos de estruturação 
da Rede de Transporte Coletivo são os seguintes: 
 
I – viabilizar melhor aproveitamento do solo nas imediações do sistema estrutural 
de transporte coletivo, com aumento na densidade construtiva, demográfica, 
habitacional e de atividades urbanas; 
 
II – desenvolvimento e conectividade dos bairros nos quais se localizam Habitações 
de Interesse Social; 
 
III – desestimular o uso do transporte individual motorizado, articulando o transporte 
coletivo com modos ativos de transporte; e 
 
IV – prever a implantação de mercados populares com áreas para o comércio 
ambulante e usos complementares, em especial nos locais com grande circulação 
de pedestres e nas proximidades de terminais de ônibus, observando-se a 
compatibilidade entre o equipamento, as instalações, o fluxo seguro de pedestres 
e as normas de acessibilidade. 
 

Subseção II 
 

Da Rede de Estruturação Local 
 
Art. 32. A Rede de Estruturação Local compreende porções do território destinadas 
à transformação do uso do solo a partir do adensamento construtivo e populacional, 
associado à qualificação do espaço público, com mudança dos padrões 
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construtivos e ampliação da oferta de serviços e equipamentos, a partir da 
integração de políticas públicas e investimentos em equipamentos urbanos e 
sociais, habitação, mobilidade, saneamento, drenagem e áreas verdes. 
 
Parágrafo único. Na Rede de Estruturação Local não há propostas para o 
transporte coletivo. 
 
Art. 33. Os objetivos específicos a serem cumpridos pelos eixos de estruturação 
da Rede Estrutural Local são os seguintes: 
 
I – compatibilizar o adensamento com o respeito às características ambientais, 
geológico-geotécnicas e os bens e áreas de valor histórico, cultural, paisagístico e 
religioso;  
 
II – qualificar as centralidades existentes e estimular a criação de novas 
centralidades, incrementando a oferta de comércios, serviços e empregos; 
 
III – orientar a produção imobiliária da iniciativa privada de modo a gerar: 
a) diversificação nas formas de implantação das edificações nos lotes; 
 
b) maior fruição pública nos térreos dos empreendimentos; 
 
c) fachadas ativas no térreo dos edifícios; 
 
d) ampliação das calçadas, dos espaços livres, das áreas verdes e permeáveis nos 
lotes; 
 
e) convivência entre os espaços públicos e privados e entre usos residenciais e não 
residenciais; e 
 
f) ampliação da produção de Habitação de Interesse Social e de mercado popular. 
 
Art. 34. Os eixos de estruturação locais delimitam-se próximos às Habitações de 
Interesse Social Colina São Marcos, COHAB São Luiz, COHAB Parque São Lucas, 
Vila Samanta e COHAB Sto. Agostinho, visando a estruturação e desenvolvimento 
dessas áreas, além de um Eixo de Estruturação Local, sem proposta de novas vias, 
para o Distrito de Guaipava. 
 
Parágrafo único. Para os eixos de Estruturação e Transformação Urbana que 
atualmente não possuem pavimentação das vias, objetiva-se a pavimentação, 
realização do sistema de drenagem quando necessário, além de sinalização e 
iluminação dessas vias.   
 

Subseção III 
 

Da Rede de Estruturação Regional 
 
Art. 35. A Rede de Estruturação Regional se baseia no desenvolvimento das 
ligações de Paraguaçu com os municípios próximos. 
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Parágrafo único. O desenvolvimento do município está relacionado com melhorias 
de estruturação na mobilidade, com o intuito de fomentar o turismo no município e 
melhorar o transporte de seus produtos para a região. 
  
Art. 36. Os objetivos específicos a serem cumpridos pelos eixos de estruturação 
da Rede Estrutural Regional são os seguintes: 
 
I – manutenção e melhorias da pavimentação das vias de acesso às rodovias;  
 
II – investimentos em sinalização e iluminação dos trevos; e 
 
III – redução da velocidade das vias em trechos urbanos. 
 
Art. 37. Foram traçados três eixos de estruturação regional, sendo eles: 
 
I – a extensão da rodovia BR-491 pelo município;  
 
II - a ligação entre o Município de Machado e Paraguaçu (MG-453); e 
 
III – a ligação do Município de Paraguaçu à Comunidade de Pontalete. 
 

Seção IV 
 

Dos Eixos De Estruturação e Transformação Rural e Ambiental 
 
Art. 38. Os Eixos de Estruturação e Transformação Rural e Ambiental, dispostos 
no mapa apresentado no anexo V desta Lei, foram definidos para as áreas rurais, 
com o objetivo de dar conectividade aos bairros rurais e às áreas urbanas mais 
próximas não havendo, porém, o intuito de promover a urbanização desses bairros, 
mas a melhora na qualidade de vida da população que habita esses locais. 
 
Parágrafo único. Os eixos possuem intuito de caracterizar a importância de 
proteção das áreas estratégicas garantindo equilíbrio e sustentabilidade urbanos, 
além de caracterizar os locais em que existem riscos ambientais à saúde da 
população; assim, para atingir esses objetivos são definidas, conforme anexo V 
desta Lei, três diferentes Redes de Estruturação e Transformação Rural e 
Ambiental: 
 
I – Rede de Estruturação e Transformação Rural; 
 
II – Rede de Proteção a Riscos Ambientais; 
 
III – Redes Hídrica e Ambiental. 

 
Subseção I 

 
Rede de Estruturação e Transformação Rural 

 
Art. 39. A Rede de Estruturação e Transformação Rural visa conectar os bairros 
rurais às áreas urbanas mais próximas, com proposta de facilitar a locomoção até 
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proximidades urbanas, a partir do investimento em melhorias nas estradas rurais, como 
pavimentação e sinalização. 
 
Art. 40. Os objetivos específicos a serem cumpridos pelos eixos de estruturação 
da Rede de Estruturação e Transformação Rural são os seguintes: 
 
I – integrar e conectar os bairros rurais às estradas regionais;  
 
II – alargamento das vias rurais;  
 
III – promover pavimentação asfáltica das vias necessárias; e 
 
IV – promover sistemas de drenagem nas vias quando necessário. 
 

Subseção II 
 

Rede de Proteção a Riscos Ambientais 
 
Art. 41. A Rede de Proteção a Riscos Ambientais visa proteger a população em 
áreas com riscos ambientais, como áreas de mineração com uso de explosivos, 
antigos aterros sanitários e estações de tratamento de esgoto (ETE’s), 
correspondendo a uma área de raio de 500 metros a partir do centro da referida 
atividade. 
 
Parágrafo único. Configuram-se como áreas de Risco Ambiental no município de 
Paraguaçu, a área do aterro municipal controlado, a área da Estação de Tratamento 
de Esgoto (ETE) e as áreas de riscos geotécnicos. 
 
Art. 42. Os objetivos específicos a serem cumpridos pelos eixos de estruturação 
da Rede de Proteção à Riscos Ambientais são os seguintes: 
 
I – proteger a população residente na área de danos ambientais ocasionados por 
atividades antrópicas de risco; 
 
II – definir, num raio de 500 metros, as áreas de risco para a implantação de 
empreendimentos habitacionais; e 
 
III – atribuir ao Conselho de Meio Ambiente e Conselho de Desenvolvimento Urbano 
as atividades de liberação de empreendimentos habitacionais nas áreas de riscos 
ambientais; 
 
IV – facilitar o desenvolvimento de estratégias de mitigação de possíveis impactos 
sociais derivados dos riscos ambientais. 
 

Subseção III 
 

Rede Hídrica e Ambiental 
 
Art. 43. A Rede Hídrica e Ambiental é constituída pelo inventário ambiental 
disponibilizado pela plataforma do Sistema de Cadastro Ambiental Rural (CAR) do 
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Estado de Minas Gerais (SICAR/MG), que constitui o arcabouço ambiental do 
Município de Paraguaçu e desempenha funções estratégicas para garantir o 
equilíbrio e a sustentabilidade urbanos. 
  
Art. 44. Os objetivos específicos a serem cumpridos pelos eixos de estruturação 
da Rede Hídrica e Ambiental são os seguintes: 
 
I – integrar e formar corredores ecológicos a partir da conexão entre as áreas de 
preservação permanente (APPs) e reservas legais (RLs) com os remanescentes 
florestais existentes;  
 
II – promover a conservação, a preservação e a recuperação ambiental, a partir da 
regularização da situação das APPs e RLs; 
 
III – incentivar a criação de reservas particulares de proteção permanente (RPPNs), 
reduzindo assim o processo de fragmentação sobre a biodiversidade local e 
aumentando a qualidade ambiental do município;  
 
IV – a proteção e a recuperação dessas áreas são de suma importância para a 
recarga de aquíferos, visto que a revegetação protege o solo contra o processo 
erosivo, aumenta a infiltração das águas e reduz o escoamento superficial, 
consequentemente, minimizando o assoreamento dos rios e reduzindo o pico de 
enchentes; 
 
V – identificar áreas potenciais para criação de Unidades de Conservação; 
 
VI – habilitar o licenciamento ambiental rural para incidir mais efetivamente no 
padrão de uso do solo, visando reduzir o uso de agrotóxicos; e 
 
VII – a proteção de áreas de várzea da ocupação urbana desordenada, de forma a 
evitar o processo futuro de vulnerabilidade da população em relação a 
alagamentos, enchentes e cheias de rios. 
 

 

CAPÍTULO II 

 

DA ESTRUTURAÇÃO E ORDENAÇÃO URBANA 

 
 

Seção I 

 

Estratégia de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e Paisagem Urbana 

 
Art. 45. A estratégia de parcelamento, uso e ocupação do solo e paisagem urbana 
para o município de Paraguaçu, consiste em adensar regiões com maiores 
potencialidades para se desenvolver, e apenas parcelar regiões compatíveis com 
a urbanização. 
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Seção II 

 

Diretrizes de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo 

 
Art.  46.  As diretrizes de Parcelamento, Uso e Ocupação do solo do Município de 
Paraguaçu terão como base as Leis Federais nº 6.766/1979, nº 9.785/1999 e n.º 
13.465/2017, esta Lei e demais leis municipais eventualmente aplicáveis. 
 
Parágrafo único. Para o Uso e Ocupação do Solo, pretende-se manter as zonas 
das regiões consolidadas definidas pelo antigo zoneamento, adequar as zonas 
que se consolidarem após a aprovação do novo zoneamento, redefinir as regiões 
de preservação ambiental com as orientações do novo código florestal, redefinir 
as zonas especiais de interesse cultural, social e turístico com as particularidades 
atuais do município e adaptar as zonas de conflitos existentes. 
 

Seção III 

 

Classificação dos Usos e Atividades 

 
Art. 47.  Os usos e atividades do solo são classificados essencialmente da seguinte 
forma: 
 
I - residencial: locais destinados ao uso de habitações permanentes podendo ser 
categorizadas como unifamiliar ou multifamiliar, vertical ou horizontal;  
 
II - comercial: locais onde se instalam atividades comerciais de pequeno porte 
e de serviços para a população, como lojas, bancos, centros de vivências, entre 
outros; 
 
III - industrial: locais onde desenvolvem atividades industriais de médio e grande 
porte, as quais geram insumos e serviços, através de unidades fabris, 
armazéns, infraestruturas de apoio, etc; 
 
IV - atividades Logísticas: locais onde se desenvolvem atividades que visam tornar 
o transporte de materiais e informações mais eficientes, podendo ser 
classificadas como primárias aquelas relacionadas ao transporte, processamento 
de pedidos, etc., ou como secundárias ou de apoio, relacionadas a 
armazenagem, embalagem de proteção, manutenção de informação, entre 
outros; 
 
V - interesse cultural: locais onde há presença de bens patrimoniais materiais ou 
imateriais, como edificações, monumentos, obras artísticas, saberes, músicas, 
danças, festas, comidas, entre outros, os quais expressam a identidade local e 
fazem parte da construção e preservação da memória do município; 
  
VI - interesse turístico: locais normalmente categorizados por patrimônios culturais 
e/ou históricos e áreas de lazer ou proteção ambiental, os quais atraem pessoas de 
outras localidades, trazendo ocupação sazonal no município; 
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VII - lazer: locais destinados ao descanso e lazer da população, como parques, 
praças, centros desportivos, centros de vivência, entre outros; 
 
VIII - preservação ambiental: regiões de proteção ao meio ambiente, não podendo 
ser exercida qualquer outra atividade; 
 
IX - desenvolvimento sustentável: regiões onde as atividades de uso do solo são 
destinadas a suprir as necessidades da população atual, ou seja, são atividades 
sustentáveis que buscam tecnologias que não afetem o meio ambiente para 
preservação dos recursos naturais existentes; 
 
X - ocupações especiais: regiões onde ocorrem atividades específicas com 
necessidades especiais, não sendo aplicada outra classificação, como por exemplo 
aeroportos, penitenciárias, aterros sanitários, grandes áreas de lazer e esportes, 
entre outros; e 
 
XI - institucional: regiões destinadas a atividades de instituições ou organizações 
relacionadas a áreas de educação, pesquisa, assistência social, saúde, clínicas 
de reabilitação de dependentes químicos, cultura, religião, etc. 
 

Seção IV 

 

Zoneamento Urbano 

 
Art. 48.  A divisão do território municipal em zonas deverá observar os objetivos e 
as diretrizes definidos nesta lei para a Macrozona de Desenvolvimento Urbano e 
suas cinco macroáreas, definidas nos incisos I a V, do §1º do art. 10º. 
 
Art.  49. A Macrozona de Desenvolvimento Urbano é subdividida nas seguintes 
zonas que deverão ser incluídas no zoneamento do município: 
 
I - Zonas Mistas (ZM); 
 
II - Zonas de Expansão Mista (ZEM); 
 
III - Zonas de Interesse Aeroportuário (ZIAP); 
 
IV - Zonas de Expansão de Empreendimento de Porte (ZEEP); 
 
V - Zonas de Empreendimento de Porte (ZEP); 
 
VI - Zonas de Desenvolvimento Socioeconômico (ZDSE); 
 
VII - Zonas Especiais de Preservação Cultural (ZEPEC);  
 
VIII - Zonas Especiais de Preservação Ambiental (ZEPAM); 
 
IX – Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). 
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Art. 50. O Zoneamento proposto encontra-se disposto no anexo VI desta Lei. 
 
Art. 51. As Zonas Mistas (ZM) correspondem às regiões adequadas ao 
adensamento controlado ou regiões onde já possuem o adensamento, sendo 
permitidos os usos residenciais e comerciais, com restrições de usos industriais e 
atividades logísticas.  
 
§ 1º Nessas regiões haverá os maiores índices dos coeficientes construtivos do 
município, com exceção dos Eixos de Verticalização. 
 
§ 2º As Zonas Mistas são subdivididas em duas, sendo a Zona Mista 1, com média 
densidade populacional e infraestrutura de boa qualidade, e a Zona Mista 2, que 
possui carências de equipamentos urbanos e infraestruturas urbanas. 
 
Art. 52.  As Zonas de Expansão Mista (ZEM) são as regiões destinadas ao 
crescimento da mancha urbana, com permissão dos usos residenciais, comércios, 
industriais de pequeno porte, áreas culturais e de lazer.  
 
Parágrafo único. O município poderá estabelecer critérios para subdivisão dessa 
zona, tendo como base as macroáreas do macrozoneamento, os quais tratam as 
estratégias de desenvolvimento adotada em cada região de expansão urbana do 
município. 
 
Art. 53. As Zonas de interesse Aeroportuário (ZIAP) são regiões que correspondem 
ao entorno do aeroporto e possuem restrições de uso e ocupação do solo devido 
aos impactos da presença do aeroporto sobre as construções, como limitações dos 
parâmetros construtivos, por exemplo.   
 
Art. 54. As Zonas de Expansão de Empreendimento de Porte (ZEEP) são regiões 
de expansão industrial, considerando os vazios existentes próximos às zonas 
industriais consolidadas e/ou vazios próximos a regiões estratégicas do município, 
como as rodovias, por exemplo. 
 
Parágrafo único. As ZEEP são áreas que possuem restrições de uso residencial 
e comercial, não podendo ser subdivididas, seguindo os critérios da ZEP. 
 
Art. 55. As Zonas de Empreendimento de Porte (ZEP) são regiões destinadas a 
indústrias de médio e grande porte e que atendam às necessidades industriais, 
como por exemplo pavimentação, proximidade com rodovias e infraestruturas, além 
de manter significativa distância com as zonas que é permitido o uso residencial, 
evitando problemas relacionados aos ruídos, odores, fluxo de veículos de carga e 
outras questões que conflitam com o uso residencial.  
 
Parágrafo único. Nas ZEP é permitido o uso de atividades logísticas. 
 
Art. 56. As Zonas de Desenvolvimento Socioeconômico (ZDSE) são regiões de 
interesse para o desenvolvimento econômico do município, podendo haver o uso 
residencial. 
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§ 1º As regiões das ZDSE possuem preferências para as atividades de logísticas e 
industriais de pequeno porte, podendo haver o uso residencial e comercial. 
 
§ 2º A restrição de uso para essa área é apenas para indústrias de médio e grande 
porte, que geram impactos como ruídos, odores e fluxos de trânsito. 
 
Art. 57.  As Zonas Especiais de Preservação Cultural (ZEPEC) são as regiões de 
interesse cultural, paisagístico, turístico e de lazer, podendo representar memórias 
materiais e imateriais do município necessitando de políticas de preservação 
especial em relação às diversas áreas urbanas. 
 
Parágrafo único. As ZEPEC são subdivididas em três, sendo elas:  
 
I - ZEPEC 1: correspondente aos componentes construídos que representam valor 
cultural para o município e a população; 
II -  ZEPEC 2: representadas pelas construções que permitam a fruição, como áreas 
de lazer, parques, jardins, academias ao ar livres, entre outros; e 
 
III - ZEPEC 3: formadas por áreas naturais com características específicas, 
permitindo seu desfrute de forma ecológica. 
 
Art. 58. As Zonas Especiais de Preservação Ambiental (ZEPAM) representam 
todas as regiões que devem ser preservadas por questões ambientais. 
 
Parágrafo único. As ZEPAM são subdivididas em duas, sendo elas:  
 
I - ZEPAM 1: engloba as áreas urbanas voltadas para preservação do patrimônio 
ambiental; 
 
II -  ZEPAM 2: frações do perímetro urbano que correspondem a parques e 
unidades de conservação definidas pela legislação federal; e 
 
Art. 59.  Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) são regiões destinadas à 
população de baixa renda ou vulnerabilidade social, para a implantação de 
programas de regularização, urbanização e projetos de habitação de interesse 
social de caráter público ou privado. 
 
Parágrafo único. As ZEIS são subdivididas em duas, sendo as ZEIS 1, 
representadas pelas comunidades consolidadas e regularizadas, e as ZEIS 2, 
correspondendo a regiões de vazios destinados para os programas de habitação 
de interesse social. 

 

Seção V 

 

Zonas Especiais 
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Subseção I 

 

Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) 

 
Art. 60. As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) possuem como principal 
destinação a regularização fundiária, urbanização e a produção de HIS (Habitação 
de Interesse Social). 
 
Art. 61.  O principal objetivo da ZEIS é garantir moradia digna para população de 
baixa renda ou com vulnerabilidade social, proporcionando qualidade urbanística 
com equipamentos sociais, recuperação de áreas ambientais, garantindo 
infraestrutura, serviços locais e áreas verdes.  
 
Art. 62. Para estimar o valor da população referente ao déficit habitacional foi 
utilizada a seguinte equação: 
 

Dd = 
𝑃𝐷é𝑓𝑖𝑡 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐿𝑅
 

Em que, 
 
Dd: Densidade domiciliar calculada no Produto 5; Dd= 3,56.  
 
P Déficit Habitacional: População do déficit habitacional estimada; e 
 
LR: Lotes residenciais do déficit habitacional; LR= 1.170. 
 
Parágrafo único. O anexo VII apresenta os resultados da projeção do déficit 
habitacional, quantidade de lotes e áreas referentes estimados para o ano de 2040. 
 
Art. 63. As ZEIS classificam-se em 02 (duas) categorias, definidas nos termos a 
seguir: 
 
I - ZEIS 1: Zonas de interesse social consolidadas e regularizadas, compostas por 
programas públicos ou privados de habitação de interesse social. 
 
II - ZEIS 2: Zonas de vazios dentro do perímetro urbano, destinadas a 
implementação de habitação de interesse social ou alocação de loteamento, 
devido ao reassentamento de áreas de risco. 
 
§ 1º Para as delimitações das ZEIS I foram utilizados dados referentes aos 
programas de habitação de interesse social consolidados no município, obtidos 
junto à Prefeitura Municipal de Paraguaçu.  
 
§ 2º Para a delimitação das ZEIS II, foram considerados os espaços vazios que 
melhor se enquadram na demanda no município de 431.738 m². 
 
Art. 64. No anexo VIII desta Lei estão dispostas as ZEIS do Município de 
Paraguaçu, com as delimitações das ZEIS I e ZEIS II. 
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Parágrafo único. A fim de garantir qualidade no desenvolvimento urbano, 
também foi considerada a demarcação de ZEIS no distrito de Guaipava. 
 
Art. 65. O Fundo Municipal de Habitação – FMH, instituído pela Lei Municipal 
1.782/2002, dará suporte para a consolidação eficaz de novos programas de 
habitação de interesse social.   

 

Subseção II 

 

Zonas Especiais de Preservação Cultural 

 
Art. 66. As Zonas Especiais de Preservação Cultural – ZEPEC são as regiões de 
interesse cultural, paisagístico, turístico e de lazer que representam memórias 
materiais e imateriais do município, necessitando de políticas de preservação 
especial em relação as diversas áreas urbanas para sua continuidade, valorização 
e salvaguarda. 
 
Art. 67. São componentes das ZEPEC do município os bens de valor histórico, 
arquitetônico, paisagístico, arqueológico e artístico, adiante definidos como 
patrimônio cultural e compostos por elementos construídos, edificações e suas 
tocantes áreas ou lotes, sítios urbanos ou rurais, conjuntos arquitetônicos, sítios 
arqueológicos, espaços públicos, conjuntos urbanos, elementos paisagísticos, 
templos religiosos, áreas indígenas, espaços e estruturas de suporte ao 
patrimônio imaterial e/ou aos usos de valor atribuído pela comunidade. 
 
Art. 68. As ZEPEC são divididas em 3 (três) categorias, definidas nos termos a 
seguir: 
 
I - ZEPEC 1 - Zona Especial de Preservação Cultural de Influência Direta ao 
Patrimônio Histórico: composta por áreas onde existem edificações de expressivo 
valor histórico; 
 
II - ZEPEC 2 - Zona Especial de Preservação Cultural das Áreas de Lazer e 
Cultura: composta por ambientes construídos que favoreçam a fruição dos 
munícipes; e  
 
III - ZEPEC 3 - Zona Especial de Preservação Cultural das Áreas de Interesse 
Paisagístico e Turístico: composta por zonas de áreas naturais com 
características peculiares quanto à sua morfologia e paisagem e que possibilitem 
seu usufruto de forma sustentável, visando estimular o ecoturismo e solidificar 
aspectos culturais ecológicos. 
 
§ 1º As áreas pertencentes a ZEPEC 1 contemplam edificações tombadas e 
inventariadas. 
 
§ 2º A ZEPEC 2 contempla as áreas de lazer, os parques, as academias ao ar 
livre, e quaisquer outras áreas pensadas e usadas para realização de atividades 
culturais e fomento da qualidade de vida.  
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Art. 69. No anexo IX desta Lei estão dispostas as ZEPEC do Município de 
Paraguaçu. 
 
Art. 70. Para todas as ZEPEC aplicam-se os seguintes parâmetros reguladores 
de usos e ocupação: 
 
I – a normatização e ordenação de placas indicativas de ruas, comércio e tráfego, 
evitando a instalação destas no entorno do elemento de interesse; 
 
II - a adequação das calçadas de modo a favorecer o tráfego dos pedestres e 
aumentar a fruição destes; 
 
III – o impedimento de anúncios e sinalizações que não sejam relevantes para o 
interesse público e contribuam com a contaminação e desordenação visual; 
 
IV - a instalação de placas informativas acerca dos elementos de interesse, de 
maneira a favorecer o reconhecimento e conservar a memória do elemento; 
 
V -  a normatização de equipamentos de infraestrutura como bancos, pontos de 
ônibus e lixeiras, não sendo recomendado que haja veiculação de propagandas 
nos aludidos; 
  
VI – o impedimento de atividades que não sejam comerciais e de prestação de 
serviços, além do uso residencial; 
 
VII - a moderação do trânsito de veículos pesados nas ruas; 
 
VIII - a elaboração e implantação de estruturas adequadas voltadas para o lazer 
e acolhimento dos moradores e turistas, aumentando a atratividade do município; 
 
IX – a adequação das estruturas de rede elétrica, de esgoto e de água, de 
preferência de forma subterrânea, melhorando a ordenação da paisagem e 
aumentando a segurança; 
 
X - a restauração e melhoria dos equipamento esportivos, das praças, dos 
atrativos turísticos e das propriedades patrimoniais locais; e  
 
XI - a utilização das edificações inventariadas voltadas para o comércio de 
produtos locais, como a venda de vestuários e de produtos provenientes do 
marolo. 
 
§ 1º Além dos parâmetros estabelecidos nos incisos I a XI do caput deste artigo, 
recomenda-se, para o caso de novas construções ou acréscimos, a diminuição de 
impostos como ISS e/ou IPTU, como maneira de impulsionar a proteção e 
preservação dos bens e suas características, bem como o uso de quaisquer 
ferramentas que promovam e ajudem na consolidação de atividades culturais 
locais, como a facilitação dos processos de alvarás. 
 
§ 2º Os usos locais dentro das delimitações das ZEPEC devem estar em 
consonância com esta Lei, o Código de Obras, as normativas e diretrizes relativas 
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de tombamento, e as diretrizes e normativas estabelecidas pelo Conselho do 
Patrimônio Histórico e Cultural de Paraguaçu. 
 
Art. 71. No anexo X desta Lei, está disposta a relação dos bens e áreas utilizados 
para definição da ZEPEC do Município de Paraguaçu. 
 
Art. 72. As seguintes rotas turísticas são recomendadas para fomentar a rede 
hoteleira e o comércio local, gerando assim uma maior arrecadação para o 
município e aumento da renda dos moradores locais: 

 
I - rota de ecoturismo: com ponto inicial no Parque Municipal, saindo em direção a 
Serra da Matinada, passando pelas Corredeiras do Rio Sapucaí e finalizando na 
Serra Chapéu do Sol. 

 
II - rota patrimonial: com ponto de partida no Avião Monumento, passando pela 
Capela do Leva Tapas, pela Capela do Cemitério, pela Praça Oswaldo Costa, Rua 
Ferreira Prado e finalizando na Praça João Eustáquio Costa.   

 

Subseção III 

 

Zonas Especiais de Preservação Ambiental (ZEPAM) 

 
Art. 73. As Zonas Especiais de Proteção Ambiental (ZEPAM), são áreas do 
território do Município de Paraguaçu destinadas à preservação e proteção do 
patrimônio ambiental, remanescentes, nascentes, dentre outros recursos de 
interesse socioambiental.  
 
Art. 74. As ZEPAM são subdivididas em 02 (dois) grupos, sendo eles: 
 
I - ZEPAM 1: composto por todas as porções do território urbano com as 
características remanescentes de vegetação nativa e mata atlântica, vegetação 
expressiva, nascentes, locais com alto índice de permeabilidade e outros, que de 
alguma forma possam prestar serviços ambientais, controlando o microclima, 
enchentes e inundações, processos erosivos que contribuam para a conservação 
da biodiversidade local; e  
 
II - ZEPAM 2: reservado para os parques municipais e unidades de conservação 
existentes ou que vierem a ser criadas, tendo como principal objetivo preservar o 
ecossistema dessas áreas, permitindo seu uso para pesquisas, turismo ecológico 
e educação ambiental. 
 
Art. 75. Nas áreas marcadas em função de APP, não será permitida a supressão 
de vegetação, exceto nos casos de utilidade pública, interesse social ou atividades 
que gerem baixo impacto ambiental, devidamente comprovadas com 
licenciamento, nos termos da Lei Federal nº 12.651/12. 
 
Art. 76. O Parque Municipal Cel. Olyntho de Oliveira Leite, conhecido como Horto, 
instituído pela Lei Municipal n.º 2.029/07, com alteração pela Lei n.º 2033/07 e o 
espaço criado a partir da Lei Municipal n.º 2.082/08, destinado ao Parque Natural 
Municipal Prefeito Cristiano Otoni do Prado, localizado entre Vila Samantha, 
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Distrito Industrial Delmo Borim e Parque Lívia Reis Moterani pertencem à 
categoria ZEPAM 2. 
 
Art. 77. As áreas referentes a remanescentes florestais e áreas de preservação 
permanente no distrito de Guaipava também foram demarcadas e se enquadram 
na categoria de ZEPAM 1. 
 
Art. 78. No anexo XI desta Lei estão dispostas as ZEPAM 1 e ZEPAM 2 do 
Município de Paraguaçu. 
 

TÍTULO IV 

 

DOS PARÂMETROS, INCENTIVOS E INSTRUMENTOS DA POLÍTICA 

URBANA 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PARÂMETROS CONSTRUTIVOS 

 
 

Art. 79. Para que as pessoas exerçam o seu direito de construir no Município de 
Paraguaçu, foram definidos por este Plano Diretor os seguintes Parâmetros 
Construtivos:  
 
I – Coeficiente de Aproveitamento (C.A.);  
 
II – Taxa de Ocupação Máxima;  
 
III – Taxa de Permeabilidade Mínima; 
 
IV – Gabarito de Altura Máxima; e 
 
V – Recuos Mínimos. 
 
Parágrafo único. Os parâmetros construtivos estão estabelecidos na tabela que 
constitui o anexo XII desta Lei. 
 

Seção I 

 

Do Coeficiente de Aproveitamento (C.A.) 

 
Art. 80. O coeficiente de aproveitamento é o parâmetro urbanístico que estipula o 
quanto de uma área se pode construir levando em consideração a área do terreno, 
atuando também como um índice de controle demográfico do município, uma vez 
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que há variação dos valores desse índice para cada zona ou Macrozona definidas, 
podendo ser: 
 
I - Coeficiente de Aproveitamento Básico: Define um coeficiente que corresponde 
à utilização básica, que é prevista para todos os terrenos urbanos do município, 
sem a necessidade de pagamento para tal uso, a fim de que o terreno cumpra a sua 
função social: 
 
a)  Salvo para as Zonas Especiais de Preservação Ambiental – ZEPAM –, fica 
definido o coeficiente básico igual a 1 para todas as Zonas do município. 
 
II - Coeficiente de Aproveitamento mínimo: É o aproveitamento mínimo que o 
terreno deve ter para não ser considerado subutilizado e venha a sofrer a aplicação 
de parcelamento ou utilização compulsória; e 
 
III - Coeficiente de Aproveitamento Máximo: É o limite máximo de utilização 
permitida para o terreno. 
 

Seção II 

 

Da Taxa de Ocupação Máxima 

 
Art. 81. A Taxa de Ocupação Máxima é o parâmetro que estipula a porcentagem 
máxima que a construção pode ocupar dentro do terreno, sendo a relação entre a 
área da edificação que é projetada no solo e a área do terreno. 
 
Parágrafo único. O cálculo da taxa de ocupação máxima não leva em 
consideração as áreas consideradas como não computáveis. 

 

Seção III 

 

Da Taxa de Permeabilidade Mínima 

 
Art. 82. A Taxa de Permeabilidade Mínima é o valor responsável por determinar a 
parcela do terreno destinada a infiltração de água no solo. 
 
§ 1º A área permeável não poderá ser edificada ou impermeabilizada, devendo ser 
coberta por vegetação ou materiais semipermeáveis que garantam a percolação da 
água no solo.  
 
§ 2º A área permeável de um terreno é calculada levando-se em conta o percentual 
definido pelo PDMP, considerando-se a Zona do município em que se encontra a 
área total do terreno. 
 

Seção IV 

 

Do Gabarito de Altura Máxima 
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Art. 83. O Gabarito de Altura Máxima é o instrumento urbanístico que estabelece a 
verticalização máxima que as edificações construídas em determinada zona do 
município podem alcançar, com o objetivo de preservar o meio urbano, os 
patrimônios históricos e garantir o funcionamento de obras de infraestruturas de 
grande porte, como aeroportos e aeroclubes. 
 
Parágrafo único. O cálculo do Gabarito de Altura Máxima leva em consideração a 
distância do pavimento térreo até a cobertura, desconsiderando construções como 
caixas d’agua, áticos e casas de máquinas. 
 

Seção V 

 

Dos Recuos Mínimos 

 
Art. 84. O Recuo Mínimo é o parâmetro urbanístico que garante a iluminação, a 
ventilação no interior das edificações, a privacidade e a redução dos impactos de 
ilha de calor que são intensificados pela aglomeração de construções. 
 
§ 1º Os recuos são as distâncias entre a edificação e os limites do terreno e podem 
ser: 
 
I - Frontal: afastamento referente à distância entre o passeio e a fachada da 
edificação, podendo ser utilizado no máximo a área de 2/3 da testada do lote como 
garagem; 
 
II - Lateral: afastamento referente aos corredores laterais das edificações, podendo 
ser utilizado como garagem desde que tenha a profundidade máxima de 5,00m; e 
 
III - Fundos: afastamento referente à distância entre o fundo do lote e o fundo 
da edificação. 
 
§ 2º Não havendo possibilidades de o edifício conseguir atender aos recuos 
mínimos estabelecidos para a Zona em que a edificação está inserida, fica 
permitido, observando-se as condições específicas de cada Zona, a ausência do 
recuo, desde que sejam apresentadas aberturas para ventilação e iluminação. 
 
§ 3º Os prédios construídos no alinhamento cujas águas pluviais caírem na calçada 
serão dotados, obrigatoriamente, de calhas e condutores próprios, sobre a calçada 
até a sarjeta. 
 
 

CAPÍTULO II 

 

INCENTIVOS PÚBLICOS 

 
 

Art. 85. Os incentivos públicos foram estabelecidos no intuito de fomentar os 
princípios da política urbana definidos neste Plano Diretor, sobretudo a função 
social da cidade, sendo eles: 
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I – Alargamento de Calçada;  
 
II – Fachada Ativa; e 
 
III – Fruição Pública.  

 

Seção I 

 

Alargamento de Calçada 

 
Art. 86. O Alargamento de Calçadas é um incentivo público que busca qualidade 
na urbanização municipal, principalmente nos centros urbanos com alta densidade 
de pessoas, e consiste no afastamento frontal das construções, a fim de garantir 
qualidade no fluxo dos pedestres. 
 
§ 1º Os valores mínimos estabelecidos para o alargamento de calçadas estão 
estabelecidos no anexo XII desta Lei. 
 
§ 2º A calçada e seu alargamento não poderão sofrer modificações que impeçam 
a acessibilidade universal, devendo-se observar os critérios de padronização das 
calçadas definidos pelo Executivo Municipal. 
 
§ 3º A doação da área para atingir o alargamento de calçada mínimo, será compensada 
pela dispensa da obrigatoriedade do recuo frontal exigido pela legislação, baseando o 
potencial construtivo do lote na área original e dispensando a outorga onerosa relativa à 
área doada para o alargamento. 
 
§ 4º O construtor poderá utilizar o fator de incentivo da Outorga Onerosa do Direito 
de Construir. 
 
§ 5º A construção das calçadas obedecerá os critérios estabelecidos pelo executivo 
municipal, nos quais deverão estar incluídas as necessidades especiais da 
população, ficando a responsabilidade de fiscalização ao Poder Público. 
 
§ 6º As áreas destinadas ao alargamento de calçadas não irão necessitar da 
averbação em Cartório de Registro de Imóveis. 
 

Seção II 

 

Fachada Ativa 

 
Art. 87. A Fachada Ativa é o incentivo Público que estimula o uso não residencial 
do pavimento térreo das edificações, a fim de promover uma melhor interação entre 
o setor público e o privado, garantindo qualidade na dinâmica da circulação dos 
pedestres.  
 
§ 1º A instalação da Fachada Ativa deverá atender, cumulativamente, as seguintes 
exigências: 



pág. 47 
 

 
I - testada maior que 10 (dez) metros; 
 
II - estar a edificação ao nível do logradouro, com o acesso irrestrito; 
 
III - recuo ligado ao passeio sem barreiras, como muros e grades, e não 
serem utilizados para estacionamento, manobras e garagem; 
 
IV – abertura para o logradouro público com janelas e portas, garantindo 
acessibilidade visual do empreendimento; 
 
V – ter, no mínimo a cada 10 (dez) metros de testada, acesso direto para os 
logradouros públicos;  
 
§ 2º Nas edificações com área superior a 5.000 m² localizadas de frente aos Eixos 
de Verticalização, poderá ser adotada a fachada ativa, sendo necessário no mínimo 
25% da testada. 
 
§ 3º Em contrapartida à adoção de tais medidas para a edificação, não será 
computável 100% da área construída destinada à Fachada Ativa. 
 
§ 4º É permitida a utilização da Outorga Onerosa do Direito de Construir como fator 
de incentivo. 
 

Seção III 

 

Fruição Pública 

 
Art. 88. A Fruição Pública corresponde ao incentivo dado aos empreendimentos 
que destinam porcentagens de seu terreno para o uso público.  
 
§ 1º A área doada poderá ser externa ou interna, desde que esteja no pavimento 
térreo da edificação e tenha acesso irrestrito durante todos os períodos do dia, 
inclusive noturno. 
 
§ 2º O espaço doado também necessitará do tratamento paisagístico, com 
acessibilidade prevista em norma, ao mesmo nível e pavimento do passeio. 
 
§ 3º A proporção dos imóveis destinada ao incentivo da Fruição Pública é isenta do 
pagamento da outorga onerosa. 
 
§ 4º O potencial construtivo será baseado na área original do lote. 
 
§ 5º Os empreendimentos com áreas até 5.000 m², localizados de frente aos Eixos 
de Verticalização, poderão destinar uma área mínima a fruição pública de 50 m², e 
nas demais Zonas cabe ao empreendedor decidir a área destinada. 
 
§ 6º Os empreendimentos com área superior a 5.000 m², localizados na mesma 
zona, caso utilizem o incentivo da Fruição Pública, necessitarão destinar no mínimo 
10% da área total do lote.  
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§ 7º Os espaços doados devem estar permanentemente abertos, acessíveis a 
qualquer horário pela população, não sendo permitidos qualquer vedação, 
construção ou estacionamento de veículos. 
 
§ 8º As áreas destinadas aos incentivos da Fruição Pública deverão ser averbadas 
no Cartório de Registro de Imóveis do Município. 
 
 

CAPÍTULO III 

 

INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA 

 
 

Art. 89. Os instrumentos de política urbana serão aplicados em prol do bem 
coletivo, da segurança, do bem-estar dos indivíduos e do equilíbrio ambiental, 
assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de 
vida, à justiça social, ao desenvolvimento das atividades econômicas e à garantia 
do direito à terra urbana, à moradia, ao trabalho, ao lazer e à circulação, para as 
presentes e futuras gerações. 

 

Seção I 

 

Instrumentos Sobre o Direito de Construir 

 

Subseção I 

 

Do Direito de Superfície 

 
Art. 90. O Direito de Superfície é o instrumento que permite ao proprietário de um 
terreno urbano conceder a outra pessoa o direito de utilizar, construir ou plantar 
nesse terreno, devolvendo-lhe sua função social.  
 
§ 1º A concessão poderá ser onerosa ou não, ter seu período preestabelecido ou 
não, desde que seja firmada através de escritura pública registrada em cartório. 
 
§ 2º A utilização do solo, do espaço aéreo e do subsolo (quando esse for oportuno 
aos interesses do superficiário), deverá respeitar as legislações urbanísticas 
municipal, estadual e federal pertinentes.  
 
Art. 91. O município poderá receber ou ceder em concessão o direito de superfície 
e/ou a utilização do subterrâneo e espaço aéreo de imóveis urbanos, com o intuito 
de possibilitar a implementação de programas e medidas que beneficiem a 
sociedade municipal, podendo essas ações serem realizadas por meio de 
autarquias, empresas ou órgãos públicos. 
 
Art. 92. A responsabilidade por todos os tributos e encargos advindos da utilização 
do terreno cedido durante o período do contrato estabelecido é do superficiário. 
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Subseção II 

 

Do Direito de Laje 

 
Art. 93. O Direito de Laje, especificado na Lei Federal n.º 13.465/07 e inserido no 
artigo 1.225 do Código Civil Brasileiro, discorre sobre a autonomia que o 
proprietário de um imóvel urbano possui de permitir que outra pessoa construa, na 
superfície ou subsolo de seu terreno, em projeção vertical, desde que no mesmo já 
exista uma construção-base, outra edificação que será considerada independente 
da originalmente construída no solo-base. 
 
Art. 94. O Direito Real de Laje é um direito de propriedade, pública ou privada, 
utilizado para a regularização urbana, quando através dele há a aquisição de uma 
matrícula autônoma do imóvel construído na superfície ou subsolo de um terreno.   
 
Parágrafo único. São considerados como unidade imobiliária autônoma os imóveis 
que possuírem entrada individualizada, não contemplando as demais áreas 
edificadas ou não, pertencentes ao proprietário da construção-base e não 
atribuindo ao titular da laje participação proporcional no terreno. 
 
Art. 95. Ao titular da laje fica o poder de posse e seu uso, como também a 
obrigatoriedade de responder por todos os encargos e tributos que incidirem sobre 
ela. 
 

Subseção III 

 

Da Outorga Onerosa do Direito de Construir 

 
Art. 96. A outorga onerosa do direito de construir é o instrumento que permite que 
nas áreas onde o coeficiente de aproveitamento máximo admitido pelo plano diretor 
seja superior ao básico adotado possa, mediante contrapartida financeira, ser 
utilizado pelo favorecido de acordo com as disposições previstas nos artigos 28 a 
31 do Estatuto da Cidade e neste Plano Diretor. 
 
Art. 97. O valor da outorga é obtido através da definição do potencial construtivo 
adicional do terreno.  
 
Parágrafo único. O Potencial Construtivo Adicional do terreno se refere à diferença 
entre o potencial construtivo básico definido para a zona onde o terreno se localiza 
e o potencial construtivo pretendido para o empreendimento, sendo calculado pela 
seguinte fórmula: 
 
 

Potencial Construtivo Adicional = At x (Ca – Ca básico), em que: 
 
Ca – coeficiente de aproveitamento utilizado; 
 
Ca básico – coeficiente de aproveitamento básico (1,0); 
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At – área do terreno em m². 
 
Art. 98. A compensação que deve ser paga pelo beneficiário referente a outorga 
onerosa do potencial construtivo adicional é calculada de acordo com a seguinte 
fórmula: 
 

Contrapartida Financeira por m² =(𝐴𝑡

𝐴𝑐
 )x V x Fs x Fp x Fi, em que: 

 
At – área do terreno em m²; 
 
V – valor do m² real do terreno; 
 
Ac – área construída computável pretendida no empreendimento em m²; 
 
Fs – fator de interesse social; 
 
Fp – fator de planejamento; 
 
Fi – fator de incentivo ao uso de instrumentos públicos. 
 
§ 1º Área construída computável é a soma de todas as áreas construídas que são 
consideradas para o cálculo da contrapartida financeira. 
 
§ 2º O Valor do m² do terreno refere-se ao valor venal do terreno para fins de 
outorga onerosa que será estipulado pela secretaria de obras e serviços públicos, 
ou órgão que cuide das questões relacionadas ao desenvolvimento urbano, 
devendo ser atualizado todo os anos, ficando essa responsabilidade a cargo do 
Poder Executivo. 
 
§ 3º O Fator de Interesse Social, cujos valores definidos estão apresentados no 
anexo XIII desta Lei, é utilizado no cálculo para distinguir os tipos de construções e 
os usos definidos para cada uma.  
 
§ 4º O Fator de Planejamento, cujos valores estipulados estão dispostos no anexo 
XIII desta Lei, é usado para dar diferentes valores aos terrenos de acordo com a 
macrozona onde estão localizados e as estratégias definidas, sendo uma forma de 
estimular o adensamento nas áreas definidas no macrozoneamento e incentivar 
equilíbrio na distribuição de emprego e moradia na cidade. 
 
§ 5º O Fator de Incentivo para Uso de Instrumentos Públicos é utilizado para 
oferecer descontos na outorga onerosa para os empreendimentos que adotarem 
instrumentos de incentivos públicos, como alargamento de calçadas, fachada ativa 
e fruição pública, cujos valores referentes à porcentagem de desconto estão 
dispostos no anexo XIII desta Lei. 
 
§ 6º A Contrapartida Financeira Total é calculada pela seguinte fórmula:  
 



pág. 51 
 

OODC = Contrapartida relativa a cada m² x Potencial Construtivo Adicional 
pretendido  

 
Art. 99. Todos os recursos adquiridos através da outorga onerosa do direito de 
construir são considerados bens jurídicos dominicais, e assim devem ser destinados 
à construção, reforma, manutenção das habitações de interesse social, a aquisição 
e manutenção de equipamentos urbanos e sociais e a preservação dos Bens 
culturais e paisagísticos do munícipio. 
 

Subseção IV 

 

Da Transferência do Direito de Construir 

 
Art. 100. A transferência do Direito de Construir, prevista no Estatuto da Cidade, é 
o instrumento que possibilita que o proprietário de um imóvel transfira a outro 
terreno o potencial construtivo de seu imóvel urbano, uma vez que esse seja 
restringido e não possa vir a ser exercido por razões de interesse público, numa 
parcela ou no terreno como um todo. 
 
Art. 101. A transferência do potencial construtivo será autorizada para os imóveis: 
 
I – de interesse do patrimônio;  
 
II – que visam a preservação de bens históricos, paisagísticos e socioculturais; 
 
III – de imóvel lindeiro ou defrontante a implantação de Parques Públicos situados 
na Macrozona de Desenvolvimento Urbano; 
 
IV – que exerça função ambiental essencial ou a função de preservação de áreas 
de propriedade particular localizadas em ZEPAM, situadas dentro da Macrozona de 
Desenvolvimento Urbano, tecnicamente comprovada pelo órgão municipal 
competente; 
 
V – que sirva a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas 
ocupadas por população de baixa renda ou Habitação de Interesse Social. 
 
Parágrafo único. As restrições nos terrenos e a transferência do potencial 
construtivo podem vir a ser parciais ou totais. 
 
Art. 102. O potencial construtivo passível de transferência, nos casos em que não há 
a doação do terreno cedente para a municipalidade, será calculado de acordo com 
a seguinte fórmula: 
 

PCpt = Atc x CA bas x Fi, em que: 
 
PCpt - Potencial construtivo passível de transferência; 
 
Atc – Área do terreno cedente em m²; 
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CA bas – Coeficiente de aproveitamento básico do terreno cedente, vigente na data 
de referência; 
 
Fi – Fator de incentivo = 1,0. 
 
Parágrafo único. A transferência do potencial construtivo sem doação fica 
condicionada a assinatura do Termo de Compromisso Ambiental (TCA), assumindo 
o proprietário do imóvel cedente a obrigação da preservação de tal imóvel, sob risco 
de sofrer sanções prevista pela legislação ambiental vigente no município. 
 
Art. 103. Nos casos de transferência do direito de construir com a ocorrência de 
doação do imóvel cedente, o potencial construtivo passível de transferência será 
calculado de acordo com a seguinte fórmula: 
 

PCpt = Atc x CAmáx x Fi, em que: 
 
PCpt - Potencial construtivo passível de transferência; 
 
Atc – Área do terreno cedente em m²; 
 
CAmáx – Coeficiente de aproveitamento máximo do terreno cedente, vigente na 
data de referência; 
 
Fi – Fator de incentivo = 1,0. 
 
Parágrafo único. Os fatores de incentivos para essa condição estão definidos na 
tabela que integra o anexo XIV desta Lei e foram definidos observando-se as 
finalidades da doação. 
 
Art. 104. O potencial construtivo a ser alienado para o imóvel receptor será 
calculado pela seguinte fórmula: 
 

PCr = 
𝑃𝐶𝑝𝑡 𝑥 𝑉𝑇

𝐶𝑟 𝑥 𝐶𝑎𝑚á𝑥
 , em que: 

 
PCr - potencial construtivo equivalente a ser recebido no imóvel receptor; 
 
PCpt - potencial construtivo passível de transferência, conforme consta da 
declaração expedida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento; 
 
VTcd - valor unitário, valor por 1m² (um metro quadrado) do terreno cedente ou 
doado de acordo com o Cadastro de Valor de Terreno para fins de Outorga Onerosa 
vigente na data de referência ou doação, conforme consta da declaração expedida 
por órgão municipal competente; 
 
Cr - valor unitário, valor por 1m² (um metro quadrado) da contrapartida da outorga 
onerosa no imóvel receptor; 
 
CAmaxcd - coeficiente de aproveitamento máximo do imóvel cedente ou doado, 
vigente na data de referência ou de doação; 
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Art. 105. O solicitante da transferência de potencial construtivo deverá requerer na 
Prefeitura Municipal e órgão competente, a declaração de potencial construtivo 
passível de transferência e a certidão de transferência de potencial construtivo, que 
deverá constar a data de referência, o valor do metro quadrado do terreno cedente 
vigente nessa mesma data e as informações relacionadas a cessão ou não do bem 
aos órgãos públicos. 
 
Parágrafo único. É possível a expedição de uma ou mais certidões de 
transferência de potencial construtivo derivados de uma mesma declaração de 
potencial construtivo passível de transferência, desde que respeitados os limites de 
coeficiente de aproveitamento definido para a zona onde o imóvel está localizado.   
 

Subseção V 

 

Da Outorga Onerosa e Alteração do Uso do Solo 

 
Art. 106. A outorga onerosa de alteração consiste no pagamento realizado pelo 
proprietário de um imóvel que pretende dar uma nova utilização para ele, ou inserir 
uma nova modalidade de uso que ocasione a valorização daquele terreno, e poderá 
ser concedida pelo Município de Paraguaçu desde que a atividade pretendida com 
a alteração possa ser inserida na zona onde se encontra o imóvel.  
 
Parágrafo único. Somente após a aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança 
(EIV), que deverá conter as possíveis medidas tomadas pelo beneficiário para 
diminuir eventos que venham a causar impactos negativos ao entorno do bem 
graças a alteração do uso, é que será concedida a outorga onerosa da alteração 
do uso do solo pelo Poder Público Municipal. 
 
Art. 107. A contrapartida financeira que deve ser paga é fundamentada na 
expectativa de valorização do terreno devido a mudança de uso proposta, utilizando 
como base os valores apresentados pelo mercado imobiliário do município, sendo 
calculada pela seguinte fórmula: 
 

Contrapartida financeira = Ac x Fp x (Vm²nf – Vm²af), onde: 
 
Ac – área computável do Empreendimento em m²; 
 
Vm²nf – valor do m² do terreno com a transformação proposta; 
 
Vm²af – valor do m² do terreno com a função atual; 
 
Fp – Fator de Planejamento em função dos gastos com infraestrutura. 
 
Art. 108. Para as transformações de uso do solo de terrenos rurais para urbanos, a 
contrapartida será calculada da seguinte forma: 
 

Contrapartida financeira = (Fp x Vm) x Ag, onde: 
 
Fp - porcentagem a ser definida em função dos gastos com infraestrutura; 
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Vm - valor do m² dos terrenos localizados na área urbana mais próxima; 
 
Ag - área da gleba a ser transformada em urbana (m²). 
 
Parágrafo único. Os valores referentes ao fator de planejamento variam de acordo 
com a zona onde o empreendimento está localizado e estão definidos no anexo 
XIV desta Lei. 
 
Art. 109. Os empreendimentos de Habitação de Interesse Social ou destinados a 
serviços sociais e institucionais como finalidade, ficam isentos do pagamento da 
outorga para a alteração do uso do solo. 
 

Seção II 

 

Instrumentos Indutores da Função Social da Propriedade 

 
Art. 110. No planejamento, controle e gestão do desenvolvimento urbano, poderão 
ser adotados em Paraguaçu, desde que em acordo com as diretrizes estabelecidas 
neste Plano Diretor, os seguintes Instrumentos Indutores da Função Social da 
Propriedade:    
 
I - Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios; 
 
II - IPTU Progressivo no Tempo; 
 
III - Desapropriação com Pagamento em Títulos da Dívida Pública; 
 
IV – Consórcio Imobiliário; 
 
V - Direito de Preempção; e 
 
VI – Arrecadação de Bens abandonados. 
 

Subseção I 

 

Do Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios 

 
Art. 111. No atendimento à função social da propriedade urbana, são passíveis de 
parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, nos termos do artigo 182 da 
Constituição Federal e dos artigos 5º e 6º do Estatuto da Cidade, os imóveis não 
edificados, não utilizados ou subutilizados.  
 
Art. 112. O proprietário será notificado pelo Poder Executivo Municipal para o 
cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser averbada no Cartório de 
Registro de Imóveis. 
 
§ 1º O Poder Executivo Municipal deverá providenciar o registro da notificação.  
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§ 2º Uma vez promovido, pelo proprietário, o adequado aproveitamento do imóvel 
na conformidade do que dispõe esta lei, caberá à Prefeitura do Município de 
Paraguaçu efetuar o cancelamento da averbação tratada no caput deste artigo. 
 
 
Art. 113. A notificação de que trata o artigo anterior far-se-á: 
 
I – por funcionário do setor competente do Poder Público Municipal, ao proprietário 
do imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem detenha poderes de 
gerência geral ou administração; 
 
II – por carta registrada com aviso de recebimento, quando o proprietário vier a 
residir ou tiver sua sede fora do território do Município;  
 
III - por edital, quando comprovadamente frustrada, por 3 (três) vezes, a tentativa 
de notificação na forma prevista pelos incisos I e II. 
 
§ 1º Os proprietários notificados, no prazo máximo de um ano a partir do 
recebimento da notificação, deverão protocolar projeto de edificação ou 
parcelamento da referida propriedade. 
 
§ 2º Os parcelamentos e edificações deverão ser iniciados no prazo máximo de 
dois anos, a contar da data da expedição do alvará de execução do projeto. 
 
§ 3º As obras do empreendimento deverão ser concluídas em até cinco anos, a 
contar de seu início. 
 
§ 4º Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional poderá ser 
prevista a conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto aprovado 
compreenda o empreendimento como um todo. 
 
§ 5º A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior à data 
da notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização 
prevista neste artigo, sem interrupção de quaisquer prazos. 
 
Art. 114. Um imóvel é considerado como não utilizado ou subutilizado quando não 
atinge o valor mínimo de área construída para exercer sua função social. 
 

Subseção II 

 

Do IPTU Progressivo no Tempo 

 
Art. 115. Aos proprietários de imóveis não edificados, subutilizados ou não 
utilizados, que não atenderem à notificação para parcelamento, edificação ou 
utilização compulsórios nos prazos e condições estipulados neste Plano Diretor, a 
Prefeitura deverá aplicar alíquotas progressivas de IPTU majoradas anualmente 
pelo prazo de 5 (cinco) anos consecutivos, até atingir a alíquota máxima de 15% 
(quinze por cento). 
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§ 1º A alíquota a ser aplicada a cada ano será igual ao dobro daquela aplicada no 
ano anterior.  
 
§ 2º Será adotada a alíquota de 15% (quinze por cento) a partir do ano em que o 
valor calculado venha a ultrapassar o limite estabelecido no caput deste artigo.  
 
§ 3º Será mantida a cobrança do Imposto pela alíquota majorada até que se cumpra 
a obrigação de parcelar, edificar, utilizar o imóvel ou ocorra a sua desapropriação. 
 
§ 4º Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos previsto no caput deste artigo, sem que a 
obrigação de parcelar, edificar ou utilizar seja atendida, o Executivo promoverá a 
desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública, conforme 
o disposto na Legislação Federal e neste Plano Diretor. 
 
§ 5º É vedada a concessão de isenções, anistias ou qualquer tipo de incentivos ou 
benefícios fiscais relativos à tributação progressiva de que trata este artigo. 
 
§ 6º Serão suspensas quaisquer isenções do IPTU incidentes em um dado imóvel, 
quando o proprietário for notificado para o parcelamento, edificação ou utilização 
compulsórios. 
 
§ 7º Comprovado o cumprimento da obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o 
imóvel, ocorrerá o lançamento do IPTU sem a aplicação das alíquotas previstas 
nesta Lei no exercício seguinte. 
 

Subseção III 

 

Da Desapropriação Mediante Pagamento em Título da Dívida Pública 
 

Art. 116. Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU Progressivo no 
Tempo, sem que os proprietários dos imóveis tenham cumprido a obrigação de 
parcelar, edificar ou utilizar, conforme o caso, a Prefeitura poderá proceder à 
desapropriação desses imóveis, com pagamento em títulos da dívida pública. 
 
§ 1º Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação do Senado Federal e serão 
resgatados no prazo de até dez anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, 
assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 
 
§ 2º Adjudicada a propriedade do imóvel à Prefeitura, esta deverá destinar tal 
imóvel para uso social, ou iniciar os procedimentos para concessão ou alienação 
de tal bem no prazo máximo de 5 anos a contar de sua incorporação ao patrimônio 
público. 
 
§ 3º O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo Poder 
Público ou por meio de alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nesses 
casos, o devido procedimento licitatório. 
 
§ 4º Ficam mantidas para o adquirente ou concessionário do imóvel as mesmas 
obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas nesta lei. 
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Art. 117. Para maior efetividade dos instrumentos sucessivos trazidos nesta Seção, 
deverá haver um sistema de cadastro imobiliário que seja permanentemente 
atualizado a cada nova autorização de ocupação, possibilitando o monitoramento 
dos imóveis vazios e de sua ocupação. 
 

Subseção IV 

 

Do Consórcio Imobiliário 

 
Art. 118. O proprietário de imóveis sujeitos ao parcelamento, edificação e utilização 
compulsória, que for notificado e não possuir condições econômicas que o permita 
dar uso à sua propriedade, poderá propor ao município o uso do consórcio 
imobiliário. 
 
§ 1º O proprietário que transferir seu imóvel à Prefeitura para a realização de 
consórcio imobiliário receberá, como pagamento, parcelas do terreno ou unidades 
imobiliárias devidamente urbanizadas com o valor correspondente ao do imóvel 
antes das obras de urbanização e construção serem realizadas. 
 
§ 2º O município poderá parcelar ou edificar a propriedade. 
 
§ 3º A Prefeitura deverá proceder ao aproveitamento adequado das unidades 
imobiliárias que lhe cabem, resultantes do consórcio imobiliário, no prazo máximo 
de 5 (cinco) anos, contados a partir da sua incorporação ao patrimônio público. 
 

Subseção V 

 

Do Direito de Preempção 

 
Art. 119. O Poder Público Municipal poderá exercer o Direito de Preempção para 
aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares, com o 
propósito de contribuir para a efetivação dos princípios e realização dos objetivos 
deste Plano Diretor. 
 
Parágrafo único. O Direito de Preempção será exercido sempre que o Poder 
Público necessitar de áreas para: 
 
I - Regularização fundiária; 

II - Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; 

III - Constituição de reserva fundiária; 

IV - Ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 

V - Implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

VI - Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 
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VII - Criação de Unidades de Conservação ou proteção de outras áreas de interesse 
ambiental; 
 
VIII - Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 

Art. 120. O direito de preempção será exercido em áreas periféricas do município 
destinadas a passar por processos de urbanização, sobretudo onde haja notória 
carência de equipamentos públicos e áreas verdes como as Zonas de Projetos 
Urbanos, sendo também sua aplicação destinada às áreas onde haja necessidade 
de proteção ao patrimônio histórico, ambiental ou paisagístico, como nas ZEPEC e 
nas ZEPAM. 
 
Parágrafo único.  Recomenda-se que este instrumento seja conjugado com outros, 
como as Operações Urbanas Consorciadas e as Zonas Especiais de Interesse 
Social, a fim de facilitar a negociação entre as partes envolvidas e evitar a 
desapropriação. 
  
Art. 121.  O Município poderá delimitar áreas onde incidirá o Direito de Preempção 
por meio de Lei específica.  
 
Parágrafo único. A Lei deverá enquadrar cada área em uma ou mais finalidades 
previstas no Estatuto da Cidade. 
 
Art. 122. A preempção não terá prazo superior a cinco anos e poderá ser renovada 
após um ano do decurso do prazo inicial.  
 

Subseção VI 

 

Da Arrecadação de Bens Abandonados 

 
Art. 123. O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a intenção de não 
mais o conservar em seu patrimônio, e que não se encontrar na posse de outrem, 
poderá ser arrecadado, como bem vago, e após três anos ser incorporado ao 
patrimônio do Município, conforme estabelece a legislação federal. 
 
§ 1º Será considerado imóvel abandonado aquele cujo proprietário o abandonou e 
não mais o conservou, desde que não esteja na posse de outrem.  
 
§ 2º Presume-se a intenção do proprietário de não mais conservar o imóvel em seu 
patrimônio quando, de modo absoluto, além de cessados os atos de posse, deixar 
de satisfazer os ônus fiscais. 
 
Art. 124. A Prefeitura deverá tomar as medidas administrativas e judiciais 
necessárias para a incorporação definitiva do imóvel ao patrimônio público, 
observando-se desde o início o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
 
Parágrafo único. Para dar início e prosseguimento ao procedimento de 
arrecadação, o município deverá: 
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I - abrir processo administrativo, que deverá conter os seguintes documentos: 
 
a) requerimento ou denúncia que motivou a diligência; 
 
b) certidão imobiliária atualizada; 
 
c) certidão positiva de existência de ônus fiscais municipais; 
 
d) outras provas do estado de abandono do imóvel, quando houver; 
 
e) cópias de ao menos 3 (três) notificações encaminhadas ao endereço do imóvel 
ou àquele constante da matrícula ou transcrição imobiliária. 
 
II - realizar atos de diligência, mediante elaboração de relatório circunstanciado 
contendo a descrição das condições do imóvel; 
 
III - confirmar a situação de abandono, com a lavratura do respectivo Auto de 
Infração e a instrução de processo administrativo. 
 
Art. 125. Os imóveis arrecadados pelo Município em razão de abandono poderão 
ser destinados aos programas habitacionais, à prestação de serviços públicos, ao 
fomento da Reurb-S ou serão objeto de concessão de direito real de uso a 
entidades civis que comprovadamente tenham fins filantrópicos, assistenciais, 
educativos, esportivos ou outros, no interesse da Administração Pública Municipal. 
 

Parágrafo Único. Não sendo possível a destinação indicada no artigo anterior em 
razão das características do imóvel ou por inviabilidade econômica e financeira, o 
bem deverá ser alienado. 
 

Art. 126. A arrecadação de bens abandonados é aplicável em todas as zonas do 
município, com exceção das ZEPAM, das ZEPEC 3 e da ZIAP. 
 

Seção III 

 

Instrumentos de Ordenamento e Reestruturação Urbana 

 
Art. 127. Com o objetivo de promover transformações estruturais, o Município 
deverá desenvolver Projetos de Intervenção Urbana para promover o ordenamento 
e a reestruturação urbana em áreas subutilizadas e com potencial de 
transformação. 
 
§ 1º As intervenções a serem realizadas nas áreas referidas no caput desse artigo, 
deverão estar baseadas em Projetos de Intervenção Urbana, a serem elaborados 
de forma participativa, sob responsabilidade do Poder Público Municipal. 
 
§ 2º Nas áreas contidas nos perímetros dos Projetos de Intervenção Urbana, o 
Executivo Municipal poderá promover, a pedido dos proprietários ou por iniciativa 
própria, o Reordenamento Urbanístico Integrado, que trata do processo de 
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reorganização fundiária associado à implantação de projetos de reconhecido 
interesse público, que deverá ser regulamentado por lei específica. 
 
§ 3º Lei específica poderá autorizar a Prefeitura a estabelecer, nos perímetros 
definidos pelos Projetos de Intervenção Urbana, medidas preventivas destinadas a 
evitar a alteração das circunstâncias e das condições de fato existentes que 
possam comprometer ou tornar mais onerosa a intervenção prevista para o local.  
 
§ 4º As medidas preventivas referidas no § 3º serão apenas as necessárias para a 
garantia da integridade dos Projetos de Intervenção Urbana, respeitando-se os 
alvarás de execução já expedidos pela Municipalidade. 
 
Art. 128. Para promover os objetivos estabelecidos no art. 127, fica a Prefeitura 
autorizada a constituir ou delegar instituição de fundo de investimento imobiliário, 
instituído nos termos da Lei Federal nº 8.668, de 25 de junho de 1993, ou legislação 
que venha a sucedê-la, com as seguintes finalidades: 
 
I - instalar a infraestrutura necessária à implantação dos planos urbanísticos e 
projetos de intervenção urbana; 
 
II - viabilizar eventuais desapropriações; 
 
III - viabilizar a utilização do Reordenamento Urbanístico Integrado;  
 
IV - realizar incorporações imobiliárias; 
 
V - implantar projetos de Habitação de Interesse Social e equipamentos sociais. 

 

Subseção I 

 

Dos Projetos de Intervenção Urbana (PIU) 

 
Art. 129. Os Projetos de Intervenção Urbana, elaborados pelo Poder Público na 
forma de regulamento, objetivam subsidiar e apresentar as propostas de 
transformações urbanísticas, econômicas e ambientais nos perímetros onde forem 
aplicados.  
 
§ 1º os instrumentos de ordenamento e reestruturação urbana serão 
preferencialmente desenvolvidos e implementados: 
 
I - nos espaços das áreas de influência dos Eixos de Estruturação Urbana definidos 
para o município de Paraguaçu; 
 
II – nas demais Zonas definidas, salvo nas Zonas Especiais de Preservação 
Ambiental. 
 
§ 2º O Projeto de Intervenção Urbana deverá indicar os objetivos da intervenção 
urbana, as propostas urbanísticas, ambientais, sociais, econômico-financeiras e de 
gestão democrática, a partir de: 
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I - estudo do perímetro para a realização do Projeto de Intervenção Urbana; 
 
II - indicações, por meio de mapas, desenhos ou outras formas de representação 
visual, das intervenções propostas; 
 
III - indicações, por meio de quadros, mapas, desenhos ou outras formas de 
representação visual, dos parâmetros de controle do uso, ocupação e parcelamento 
do solo propostos, quando aplicável, para o perímetro do Projeto de Intervenção 
Urbana; 
 
IV - intervenções urbanas para melhorar as condições urbanas, ambientais, 
morfológicas, paisagísticas, físicas e funcionais dos espaços públicos; 
 
V - atendimento das necessidades habitacionais e sociais da população de baixa 
renda residente na área, afetada ou não pelas intervenções; 
 
VI - soluções para as áreas de risco e com solos contaminados; 
 
VII - estudo sobre a viabilidade econômica das intervenções com estimativas de 
custo, previsão das dificuldades de execução e avaliação dos impactos sobre a 
economia local; 
 
VIII - estratégias de financiamento das intervenções previstas na modelagem 
urbanística, com identificação de fontes de recursos e proposta, se for o caso, de 
parcerias com outras esferas do setor público e com o setor privado para a 
implantação das intervenções previstas; 
 
IX - priorização do atendimento das necessidades sociais, da realização das 
intervenções urbanas e da realização dos investimentos previstos; 
 
X - etapas e fases de implementação da intervenção urbana; 
 
§ 3º A elaboração dos Projetos de Intervenção Urbana caberá às Secretarias 
Municipais competentes. 
 
Art.130. Para implementar os Projetos de Intervenção Urbana o Município poderá 
utilizar os seguintes instrumentos: 
 
I – Operações Urbanas Consorciadas; 
 
II – Concessão Urbanísticas; 
 
III – Áreas de Intervenção Urbana; 
 
IV – Áreas de Estruturação Local. 
 

Subseção II 

 

Das Operações Urbanas Consorciadas (OUC) 
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Art. 131. O Município poderá realizar Operações Urbanas Consorciadas, de acordo 
com a Lei Federal nº 10.257, de 2001, com o objetivo de implementar projetos de 
intervenção urbana estrutural que promovam melhorias nas condições de vida 
urbanas, sociais, ambientais e econômicas. 
 
Parágrafo único. O projeto de intervenção urbana estrutural é parte constituinte da 
operação urbana consorciada e deve ser formulado e implementado sob 
coordenação do Município. 
 
Art. 132. Da lei específica que aprovar a operação urbana consorciada constará o 
plano de operação urbana consorciada, contendo, no mínimo: 
 
I - definição da área a ser atingida; 
 
II - programa básico de ocupação da área; 
 
III - programa de atendimento econômico e social para a população diretamente 
afetada pela operação; 
 
IV - finalidades da operação; 
 
V - estudo prévio de impacto de vizinhança; 
 
VI - contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e 
investidores privados em função dos benefícios recebidos; 
 
VII - forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com 
representação da sociedade civil; 
 

VIII - fundo específico que deverá receber os recursos de contrapartidas financeiras 
e correntes dos benefícios urbanísticos concedidos; 
 
IX - modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação 
do solo e subsolo, bem como alterações nas normas edilícias, considerando o 
impacto ambiental delas decorrente; 
 
Art. 133. A lei específica que aprovar a operação urbana consorciada, poderá 
prever a emissão pelo Município de quantidade determinada de certificados de 
potencial adicional de construção - CEPAC, que serão alienados em leilão ou 
utilizados diretamente no pagamento das obras necessárias à própria operação, 
bem como oferecidos em garantia para obtenção de financiamentos para a 
implementação da operação. 
 
§ 1º Os certificados de potencial adicional de construção serão livremente 
negociados, mas conversíveis em direito de construir unicamente na área objeto da 
operação. 
 
§ 2º Apresentado pedido de licença para construir, o certificado de potencial 
adicional será utilizado no pagamento da área de construção que supere os 
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padrões estabelecidos pela legislação de uso e ocupação do solo, até o limite fixado 
pela lei específica que aprovar a operação urbana consorciada. 
 

§ 3º Os Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC, também 
podem ser utilizados como meio de pagamento de contrapartida para a Outorga 
Onerosa de imóvel, desde que este esteja localizado no perímetro de uma 
Operação Urbana Consorciada. 
 
§ 4º Os Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC são valorados 
considerando o valor do metro quadrado do imóvel; 
 
§ 5º A lei a que se refere o caput deverá estabelecer: 
 
I - a quantidade de Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC a 
ser emitida, obrigatoriamente proporcional ao estoque potencial construtivo 
adicional previsto para a Operação Urbana Consorciada, e de acordo com os 
critérios de flexibilização de parâmetros e regularizações previstas na OUC; 
 
II - o valor mínimo do CEPAC; 
 
III - as formas de cálculo das contrapartidas; 
 
IV - as formas de conversão e equivalência dos CEPAC em metros quadrados 
de potencial construtivo adicional e de metros quadrados de terreno e alteração de 
uso; 
 
V - o limite mínimo dos recursos destinados para a aquisição de terrenos para 
implantação de Empreendimentos de Habitação de Interesse Social. 

 

Subseção III 

 

Da Concessão Urbanística 

 
Art. 134. Com base em autorização legislativa específica, poderá ser realizada 
concessão para implantar Projeto de Intervenção Urbana elaborado pelo Poder 
Público, consideradas as diretrizes deste Plano Diretor. 
 
§ 1º A implantação poderá ser delegada a empresa estatal, municipal ou, mediante 
licitação, a empresa ou conjunto de empresas em consórcio. 
 
§ 2º A concessionária poderá obter sua remuneração mediante exploração: 
 
I - dos terrenos; 
 
II - do potencial construtivo a ser utilizado na implantação do Projeto de Intervenção 
Urbana; 
 
III - das edificações de usos privados que resultarem da obra realizada; 
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IV - da renda obtida decorrente dos usos de espaços públicos; 
 
V - das receitas acessórias, nos termos que forem fixados no respectivo edital de 
licitação e contrato de concessão urbanística. 
 
§ 3º A intervenção nos imóveis particulares para a implantação do Projeto de 
Intervenção Urbana, elaborado pelo Executivo, dependerá de prévia negociação 
com os proprietários dos imóveis diretamente atingidos que, desde que compatível 
com a intervenção planejada, poderão ser convidados a realizar, por conta própria, 
nos termos e condições determinadas pela delegação realizada pelo Poder Público, 
ou do competente edital de licitação, a intervenção proposta. 
 
§ 4º A concessão urbanística fica sujeita ao regime jurídico federal das concessões 
comuns e das parcerias público-privadas, com as complementações constantes da 
legislação específica estadual e municipal. 
 
§ 5º Deverá ser constituído Conselho Gestor próprio, paritário, com representantes 
do Poder Público e da sociedade civil para controle social e acompanhamento 
contínuo de cada concessão urbanística. 
 

Subseção IV 

 

Da Área de Intervenção Urbana (AIU) 

 
Art. 135. As áreas de intervenção urbana são porções de território definidas em lei 
destinadas à reestruturação, transformação, recuperação e melhoria ambiental de 
setores urbanos com efeitos positivos na qualidade de vida, no atendimento às 
necessidades sociais, na efetivação de direitos sociais e na promoção do 
desenvolvimento econômico, previstas no Projeto de Intervenção Urbanística 
elaborado para a área. 
 
§ 1º São territórios passíveis de serem qualificados como áreas de intervenção 
urbana os perímetros que se caracterizem como: 
 
I - áreas urbanizadas que demandem recuperação, reabilitação ou requalificação 
para aplicação de programas de desenvolvimento econômico; 
 
II - áreas com existência de relevantes concentrações de imóveis não utilizados ou 
subutilizados; 
 
III - áreas com processos de expansão urbana e de mudanças nos padrões de uso 
e ocupação do solo em larga escala; 
 
IV - áreas compatíveis com processos de remodelagem e reestruturação urbana, 
econômica, social e ambiental; 
 
V - áreas com relevantes conjuntos arquitetônicos e urbanísticos com valor 
histórico e cultural; 
 
VI – destinados a requalificação urbana com prioridade para implantação de HIS. 
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§ 2º As áreas de intervenção urbana deverão ser propostas pelo Executivo e 
geridas com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e 
investidores públicos e privados, promovendo formas de ocupação mais intensa, 
qualificada e inclusiva do espaço urbano combinadas com medidas que promovam 
o desenvolvimento econômico, racionalizem e democratizem a utilização das redes 
de infraestrutura e a preservação dos sistemas ambientais. 
 
§ 3º Até a aprovação das leis específicas de cada Área de Intervenção Urbana, 
prevalecem as condições estabelecidas pela legislação de Parcelamento, Uso e 
Ocupação do Solo. 
 
§ 4º As leis específicas que regulamentarão as Áreas de Intervenção Urbana 
conterão, no mínimo: 
 
I - finalidade e delimitação do perímetro da AIU; 
 
II - Projeto de Intervenção Urbana, com a definição das intervenções propostas 
que atendam as demandas sociais e equacionem os problemas urbanísticos 
existentes ou decorrentes da implantação de novas infraestruturas, respeitando e 
integrando as áreas de valor histórico, cultural e ambiental; 
 
III - parâmetros específicos para o controle do uso e ocupação do solo no perímetro 
da Área de Intervenção Urbana; 
 
IV - propostas para ofertar serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas 
articuladas com o incremento de novas densidades habitacionais e construtivas e 
com a transformação nos padrões de uso e ocupação do solo; 
 
V - mecanismos para a implantação compartilhada das intervenções propostas e 
de arrecadação de receitas mediante parcerias do Poder Público com o setor 
privado; 
 
VI - soluções para a provisão de Habitação de Interesse Social para a população 
de baixa renda residente dentro das áreas de intervenção urbana ou em sua 
vizinhança; 
 
VII - regulamentação das condições específicas de aplicação do parcelamento, 
edificação e utilização compulsórias para glebas, lotes e edificações subutilizadas, 
não utilizadas e não edificadas; 
 
VIII - mecanismos de garantia de preservação dos imóveis e espaços urbanos de 
especial valor histórico, cultural, arquitetônico, paisagístico e ambiental, protegidos 
por tombamento ou lei, quando couber. 
 
§ 5º As leis específicas que regulamentarão as Áreas de Intervenção Urbana 
poderão definir: 
 
I - valor específico para a outorga onerosa do direito de construir, mediante Fp e 
Fs próprios; 
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II - possibilidade de realização de leilão de outorga onerosa do direito de construir; 
 
III - conta segregada para vincular o investimento do valor arrecadado nos 
perímetros de abrangência e expandido, com recursos aplicados exclusivamente na 
implantação do Projeto de Intervenção Urbana previsto na lei de criação da Área 
de Intervenção Urbana; 
 
IV - delimitação do perímetro expandido no qual serão realizados investimentos, 
com recursos da própria AIU, que atendam às necessidades habitacionais da 
população de baixa renda e melhorem as condições dos sistemas ambientais, de 
drenagem, de saneamento e de mobilidade, entre outros. 
 
Art. 136. No caso de criação de conta segregada, conforme previsto no inciso III 
do § 5º do artigo anterior, os recursos serão direcionados exclusivamente para o 
Fundo Municipal diretamente ligado ao Projeto de Intervenção Urbana elaborado. 
 
Art. 137. Cada Área de Intervenção Urbana poderá prever a quantidade de 
potencial construtivo adicional utilizável em seu perímetro de intervenção, com base 
na estrutura, forma, paisagem, características e funções urbanas previstas para o 
local, bem como nos parâmetros de uso, ocupação, parcelamento e edificação 
propostos. 
 
Art. 138. Os Projetos de Intervenção Urbana poderão ser elaborados e implantados 
utilizando-se quaisquer instrumentos de política urbana e de gestão ambiental 
previstos neste Plano Diretor Estratégico, além de outros deles decorrentes. 
 

Subseção V 

 

Das Áreas de Estruturação Local (AEL) 

 
Art. 139. As Áreas de Estruturação Local são espaços do território nos quais há 
oportunidade de transformação urbana locais a partir de integração de políticas 
públicas setoriais, associadas às áreas de influência dos Eixos de Estruturação e 
Transformação Urbana definidas para o município de Paraguaçu, implantadas por 
meio de Projetos de Intervenção Urbana, destinadas ao desenvolvimento urbano 
especialmente nas áreas de maior vulnerabilidade social e ambiental. 
 
§ 1º São objetivos das Áreas de Estruturação Local: 
 
I - qualificação integrada de desenvolvimento local, associando medidas de 
reestruturação fundiária e promoção de infraestrutura e equipamentos urbanos e 
sociais; 
 
II - qualificação da oferta de Habitação de Interesse Social, promovendo 
regularização urbanística e fundiária de assentamentos precários, considerando a 
necessidade de reassentamento de populações que residem em áreas de risco, de 
forma integrada às melhorias urbanas e ambientais; 
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III - integração do desenvolvimento urbano local com o Sistema de Transporte 
Coletivo, garantindo a acessibilidade pela previsão de novas conexões; 
 
IV - ampliação da oferta de equipamentos urbanos e sociais, articulando-os no 
território à rede existente; 
 
V - qualificação e fortalecimento das centralidades locais por meio de sua 
articulação aos equipamentos urbanos e sociais, habitação, áreas verdes, 
saneamento e mobilidade local; 
 
VI - adensamento qualificado de porções do território e, ao mesmo tempo, o 
aumento de áreas livres e áreas verdes, com percurso para pedestres e áreas de 
lazer. 
 
§ 2º A priorização dos projetos deverá considerar o grau de precariedade urbana e 
ambiental e de vulnerabilidade social. 
 

Seção IV 

 

Instrumentos de Gestão Ambiental 

 

Subseção I 

 

Do Licenciamento Ambiental 

 
Art. 140. Ao Município, como membro integrante do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente, compete utilizar o procedimento do licenciamento ambiental, pelo qual o 
órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e 
operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer 
forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais 
e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. 
 
Art. 141. Constituem modalidades de licenciamento ambiental: 
 
I - Licenciamento Ambiental Trifásico – LAT: licenciamento no qual a Licença 
Prévia – LP, a Licença de Instalação – LI e a Licença de Operação – LO da 
atividade ou do empreendimento são concedidas em etapas sucessivas; 
 
II - Licenciamento Ambiental Concomitante – LAC: licenciamento no qual serão 
analisadas as mesmas etapas previstas no LAT, com a expedição concomitante de 
duas ou mais licenças; 
 
III - Licenciamento Ambiental Simplificado: licenciamento realizado em uma única 
etapa, mediante o cadastro de informações relativas à atividade ou ao 
empreendimento junto ao órgão ambiental competente, ou pela apresentação do 
Relatório Ambiental Simplificado – RAS, contendo a descrição da atividade ou do 
empreendimento e as respectivas medidas de controle ambiental. 
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Parágrafo único. O tipo de licenciamento necessário será determinado a partir do 
porte e potencial poluidor do empreendimento em questão, conforme orientações 
da classificação contida no anexo único da DN Copam n.º 217 e suas alterações 
que eventualmente sobrevierem. 
 
Art. 142. O órgão ambiental competente, quando o critério técnico assim o exigir, 
poderá, solicitar estudos ambientais para emissão das licenças, sendo eles: 
 
I – Relatório Ambiental Simplificado – RAS; 
 
II – Relatório de Controle Ambiental – RCA; 
 
III – Estudo de Impacto Ambiental – EIA;  
 
IV – Relatório de Impacto Ambiental – RIMA;  
 
V – Plano de Controle Ambiental – PCA;  
 
VI – Relatório de Avaliação do Desempenho Ambiental – RADA. 
 
§ 1º O RAS visa identificar, de forma sucinta, os possíveis impactos ambientais e 
medidas de controle, relacionados à localização, instalação, operação e ampliação 
de atividade. 
 
§ 2º O RCA ou o EIA visam à identificação dos aspectos e impactos ambientais 
inerentes às fases de instalação e operação da atividade e instruirão o processo de 
LP, conforme o caso. 
 
§ 3º O PCA contém as propostas para prevenir, eliminar, mitigar, corrigir ou 
compensar os impactos ambientais detectados por meio do RCA ou do EIA e 
instruirá o processo de LI. 
 
§ 4º O Rada visa à avaliação do desempenho ambiental dos sistemas de controle 
implantados, bem como das medidas mitigadoras estabelecidas nas licenças 
anteriores, e instruirá o processo de renovação de LO. 
 
§ 5º O órgão ambiental municipal poderá solicitar, justificadamente, outros estudos 
necessários à correta identificação dos impactos ambientais, em função das 
intervenções causadas pela atividade ou empreendimento, suas características 
intrínsecas e dos fatores locacionais. 
 
§ 6º Os estudos ambientais serão devidamente acompanhados de Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART. 
 

Subseção II 

 

Do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental 

 
Art. 143. Para construção, instalação, ampliação e operação de empreendimentos, 
obras ou atividades que sejam classificadas, pelo órgão ambiental competente, 
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como potencialmente utilizadoras de recursos ambientais consideradas 
causadoras de significativa degradação ou poluição ambiental, serão exigidos 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente 
(RIMA) em conformidade com a legislação ambiental vigente.  
 
Parágrafo único. A estrutura técnica do Estudo deverá ser elaborada conforme as 
diretrizes da Resolução nº. 001/1986 do CONAMA e suas eventuais alterações.  
 
Art. 144. O relatório de impacto ambiental - RIMA refletirá as conclusões do estudo 
de impacto ambiental e deverá ser apresentado de forma objetiva e adequada à 
sua compreensão, com  informações traduzidas em  linguagem  acessível,  
ilustradas  por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação 
visual, de modo que  se  possam  entender  as  vantagens  e  desvantagens  do  
projeto,  bem  como  todas  as  consequências  ambientais  de  sua  implementação. 
 
Art. 145. A Licença Ambiental para empreendimentos ou atividades descritas na 
Subseção anterior será emitida somente após a avaliação do prévio Estudo de 
Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente 
(EIA/RIMA). 
 
§ 1º O estudo a ser apresentado para a solicitação da Licença Ambiental deverá 
contemplar, entre outros, os seguintes itens: 
 
I - definição das áreas de influência, considerando o meio físico, biótico e 
socioeconômico;  
 
II - diagnóstico ambiental da área; 
 
III - descrição da ação proposta e suas alternativas; 
 
IV - identificação, análise e previsão dos impactos significativos, positivos e 
negativos; 
 
V - definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, bem como daquelas 
intensificadoras dos impactos positivos; 
 
VI – elaboração de um programa de acompanhamento e monitoramento dos 
impactos negativos. 
 
Art. 146. Até a edição de ato normativo do Executivo Municipal que defina os 
critérios de elaboração do EIA/RIMA, o termo de referência da Fundação Estadual 
do Meio Ambiente de Minas Gerais servirá de parâmetro para sua elaboração. 
 

Subseção III 

 

Do Estudo e Relatório de Impacto de Vizinhança 

 
Art. 147. A construção, ampliação, instalação, modificação e operação de 
empreendimentos, atividades e intervenções urbanísticas causadoras de impactos 
ambientais, culturais, urbanos e socioeconômicos de vizinhança estarão sujeitos à 
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avaliação do Estudo de Impacto de Vizinhança e seu respectivo Relatório de 
Impacto de Vizinhança (EIV/ RIV) por parte do órgão municipal competente, 
previamente à emissão das licenças ou alvarás de construção, reforma ou 
funcionamento. 
 
Art. 148. A elaboração do EIV/RIV deverá permitir a avaliação dos impactos 
positivos e negativos do empreendimento ou da atividade na vizinhança, de forma 
a adequá-los às características urbanísticas, culturais, ambientais, sociais e 
econômicas do local e será feito com base no Termo de Referência definido pelo 
Poder Público, considerando: 
 
I - adensamento populacional;  
 
II - equipamentos urbanos e comunitários;  
 
III - uso e ocupação do solo;  
 
IV - valorização imobiliária;  
 
V - geração de tráfego e demanda por transporte público por meio do Relatório de 
Impacto de Transito - RIT;  
 
VI - ventilação e iluminação;  
 
VII - paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 
 
Parágrafo único. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação 
de estudo prévio de impacto ambiental (EIA), requeridas nos termos da legislação 
ambiental. 
 
Art. 149. É de responsabilidade do empreendedor, ao elaborar o EIV, delimitar a 
vizinhança que será atingida pelos impactos, negativos ou positivos, decorrentes 
do empreendimento ou atividade de intervenção urbana, ficando a cargo da 
Secretaria de Planejamento, justificadamente, aprovar ou não o estudo. 
 
Art. 150. As atividades e empreendimentos, públicos ou privados, sujeitos à 
elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) para obter as licenças 
ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento na área urbana são: 
 
I - Shopping centers, supermercados e similares; 
 
II - Centrais ou terminais de cargas ou centrais de abastecimento; 
 
III - Terminais de transportes, especialmente os rodoviários, ferroviários e 
aeroviários e heliportos; 
 
IV - Estações de tratamento, aterros sanitários e usinas de reciclagem de resíduos 
sólidos; 
 
V – Centros de diversões, autódromos, hipódromos e estádios esportivos; 
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VI - Casas de show, independente da área utilizada pela atividade; 
 
VII - Centro de convenções, independente da área utilizada pela atividade; 
 
VIII - Casa de festas e eventos com área utilizada superior a 360,00 m²; 
 
IX - Intervenções em áreas urbanas consolidadas, compreendidas por modificações 
geométricas significativas de conjunto de vias de tráfego de veículos; 
 
X - Cemitérios e necrotérios; 
 
XI - Matadouros e abatedouros; 
 
XII - Presídios, penitenciárias, cadeias públicas, hospitais de custódia e tratamento 
psiquiátrico, centros de observação criminológica; 
 
XIII - Quartéis e corpos de bombeiros; 
 
XIV - Jardins zoológicos, botânicos e similares; 
 
XV - Instituições de ensino de qualquer modalidade - colégios, universidades e 
similares. 
 
XVI - Instituições e templos religiosos de qualquer tamanho. 
 
Parágrafo único. A elaboração do EIV é obrigatória para: 
 
I - Parques recreativos, temáticos e afins; 
 
II - Empreendimentos localizados em grandes áreas, superiores a 7.500 m²; 
 
III - Empreendimentos que possuam grande área construída, superiores a 5.000m²; 
 
IV - Edificações não residenciais que possuam grande área construída, superior a 
1.500 m²; 
 
V - Edificações não residenciais com área de estacionamento para veículos 
superior a 2.000,00m² ou com mais de 100 vagas destinadas a estacionamento de 
veículos; 
 
VI - Edificações destinadas a uso misto, com área construída destinada ao uso não 
residencial maior que 2.500m²; 
 
VII - Empreendimentos destinados ao uso misto com área construída superior a 
10.000m²; 
 
VIII - Parcelamentos do solo vinculados na figura de desmembramento que originem 
lote com área superior a 10.000m² ou quarteirão com dimensão superior a 200m; 
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IX - Empreendimentos que resultem de desmembramentos de áreas de imóveis 
nas Zonas Especiais de Preservação Ambiental (ZEPAM) e Zonas Especiais de 
Preservação cultural (ZEPEC), independentemente da atividade implantada e da 
área construída; 
 
X - Empreendimentos que se destinem ao uso residencial e possuam mais de 
50 unidades em alguns municípios, chegando a 300 unidades em outros. 
 
XI - Supermercados e afins, com área superior a 500m² 
 
XII - Estacionamentos comerciais com área mínima de 1000m², em superfície ou 
subterrâneos; 
 
XIII - Terminais de transporte rodoviários, ferroviários, aeroportos, aeródromos, 
heliportos ou helipontos, independente da área; 
 
XIV - Estabelecimentos hoteleiros, de alojamento e similares, com área superior a 
1.000m²; 
 
XV - Hospitais e  clínicas que possuam centro cirúrgico, enfermaria ou prestem 
atendimento e tratamento médico de emergência, com área mínima de 1.000m²; 
 
XVI - Chacreamentos e condomínios horizontais, com área superior a 20.000m²; 
 
XVII - Antenas de Telefonia e Estações Rádio Bases; 
 
XVIII - Estações de geração de energia elétrica e linhas de transmissão e 
distribuição de eletricidade. 
 
Art. 151. O Conselho Municipal do Meio Ambiente (CODEMA), instituído pela Lei 
Municipal n.º 1.813/03 ou outro que vier a ser criado para mesma função, poderá 
ordenar a elaboração do EIV a outros tipos de projetos que julgar necessário, a fim 
de resguardar a qualidade de vida da população e preservar os patrimônios 
municipais.   
 
Art. 152. Os empreendimentos e atividades de intervenção urbana em imóveis 
localizados na Macrozona Rural também estão sujeitos ao EIV/RIV.  
 
Art. 153. A Secretaria de Planejamento poderá solicitar o envio de novos 
documentos para integrar o EIV/RIV. 
 
Art. 154. O EIV é indispensável para todas as atividades logísticas e industriais que 
forem instaladas na Zona de Desenvolvimento Socioeconômico (ZDSE). 
 
Art. 155. O Conselho Municipal de Meio Ambiente - CODEMA deverá providenciar 
audiências públicas, consultas e debates, a fim de garantir a participação popular 
na tomada de decisões sobre a intervenção prevista. 
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Subseção IV 

 

Do Relatório de Impacto de Circulação 

 
Art. 156. Para os casos em que o empreendimento se enquadrar como Polo 
Gerador de Tráfego (PGT), o Poder Público poderá requerer a elaboração do 
Relatório de Impacto de Circulação (RIC). 
 
§ 1º O RIC poderá ser elaborado juntamente com o Estudo de Impacto de 
Vizinhança (EIV) ou separadamente na forma de Estudo de Impacto de Circulação 
(EIC). 
 
§ 2º Os PGT correspondem a todos os empreendimentos capazes de atrair ou 
produzir viagens em número significativo, gerando impacto negativo para o sistema 
viário e seu entorno imediato. 
 
Art. 157. Serão considerados como Polos Geradores de Tráfico os 
empreendimentos que possuírem pelo menos uma das características a seguir: 
 
I - edificações residenciais com 25 vagas de estacionamento ou mais; 
 
II - edificações não residenciais com 30 vagas de estacionamento ou mais, 
localizadas nas Zonas Centrais; 
 
III - edificações não residenciais com 60 vagas de estacionamento ou mais, 
localizadas nas demais áreas do Município; 
 
IV - serviços socioculturais e de lazer com mais de 1.500m² de área construída 
computável; 
 
V - locais destinados à prática de exercício físico ou esporte com mais de 1.500m² 
de área construída computável; 
 
VI - serviços de saúde com área construída computável igual ou superior a 2.500m²; 
 
VII - locais de reunião ou eventos com capacidade para 250 pessoas ou mais; 
 
VIII - atividades e serviços públicos de caráter especial com capacidade para 250 
pessoas ou mais; 
 
IX - serviços de educação com mais de 2.500m² de área construída computável 
destinada a salas de aula; 
 
X - locais de culto com capacidade para 100 pessoas ou mais na área interna 
da edificação destinada ao culto; 
 
XI - terminais rodoviários, ferroviários e aeroviários; 
 
XII - vias de tráfego de veículos com duas ou mais faixas de rolamento. 
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Parágrafo único. Além dos itens listados, a Secretaria de Obras do Município poderá 
estabelecer outros itens para exigência do RIC. 
 
Art. 158. O Relatório de Impacto de Circulação, acompanhado do memorial 
descritivo do projeto arquitetônico juntamente com os parâmetros urbanísticos 
empregados, deverá contemplar, entre outros, os seguintes itens básicos: 
 
I – informações gerais das características físicas e operacionais do 
empreendimento; 
 
II - definição da delimitação da área de influência do empreendimento; 
 
III – relação do sistema viário existente com o uso e ocupação do solo definido para 
o local; 
 
IV – principais impactos gerados pelo PGT; 
 
V – mudança de circulação dentro da área de influência; 
 
VI – projeção da demanda futura para o tráfego. 
 
§ 1º O RIC apresentará medidas mitigadoras e compensatórias para as dimensões 
externas e internas ao empreendimento. 
 
§ 2º As dimensões externas do empreendimento correspondem a área de 
influência diretamente impactada e com os serviços de infraestrutura e 
transporte público, onde poderão ser adotadas as seguintes medidas 
mitigadoras e compensatórias: 
 
I - elaboração e implantação de plano de circulação; 
 
II - implantação de novas vias; 
 
III - alargamento de vias existentes; 
 
IV - implantação de obras-de-arte especiais, tidas como aquelas empregadas em 
viadutos, trincheiras, passarelas; 
 
V - implantação de alterações geométricas em vias públicas; 
 
VI - implantação de sinalização estatigráfica e semafórica; 
 
VII - tratamento viário para facilitar a circulação de pedestres, ciclistas e portadores 
de deficiência física; 
 
VIII - adequação dos serviços e/ou infraestrutura do transporte coletivo; 
 
IX - adequação dos serviços e/ou infraestrutura do transporte por táxi; 
 
X - medidas especiais para prevenção de acidentes de trânsito; 
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XI - ações complementares de natureza operacional, educativa e de divulgação 
ou de monitoramento do tráfego. 
 
§ 3º Nas dimensões internas do empreendimento, as medidas mitigatórias e 
compensatórias propostas deverão promover a adequação dos acessos e vias de 
circulação interna com o sistema viário do município, relacionando a oferta e 
demanda de vagas para estacionamento e atividades de carga e descarga, 
devendo-se ser tomadas, entre outras, as seguintes medidas: 
 
I - mapeamento da oferta e demanda de vagas para estacionamento e atividades 
de carga e descarga de veículos; 
 
II - adequação dos acessos de veículos e pedestres; 
 
III - aumento e redistribuição de vagas de estacionamento; 
 
IV - redimensionamento e redistribuição de áreas de carga e descarga e docas; 
 
V - redimensionamento e mudanças de localização de áreas de embarque e 
desembarque de veículos privados; 
 
VI - redimensionamento e mudanças de localização de pontos de táxis; 
 
VII - acumulação e respectivos bloqueios, a exemplo de cancelas e guaritas; 
 
VIII - adequação de acessos específicos para veículos de emergência e de serviços; 
 
IX - medidas para a garantia de acessibilidade aos portadores de deficiência 
física. 
 
Art. 159. Os projetos de PGT deverão passar pelo consentimento dos órgãos de 
trânsito municipais para análise de área para estacionamento e situação das vias 
de acesso, bem como da necessidade de novas medidas mitigatórias além das 
apresentadas no Relatório de Impacto de Circulação. 
 

Subseção V 

 

Dos Termos de Compromisso Ambiental 

 
Art. 160. Para o cumprimento do disposto nesta Lei, o órgão Municipal integrante 
do SISNAMA, responsável pela execução de programas e projetos e pelo controle 
e fiscalização dos estabelecimentos e das atividades suscetíveis de degradarem a 
qualidade ambiental, fica autorizado a celebrar, com força de título executivo 
extrajudicial, Termo de Compromisso Ambiental (TCA) com pessoas físicas ou 
jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados 
efetiva ou potencialmente poluidores.   
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Parágrafo único. O termo de compromisso a que se refere este artigo destinar-se-
á, exclusivamente, a permitir que as pessoas físicas e jurídicas mencionadas no 
caput possam promover as necessárias correções de suas atividades, para o 
atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes, 
sendo obrigatório que o respectivo instrumento disponha sobre: 
 
I - o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos 
respectivos representantes legais; 
 
II - o prazo de vigência do compromisso, que, em função da complexidade das 
obrigações nele fixadas, poderá variar entre o mínimo de noventa dias e o máximo 
de três anos, com possibilidade de prorrogação por igual período; 
 
III - a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o 
cronograma físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, 
com metas trimestrais a serem atingidas; 
 
IV - as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada 
e os casos de rescisão, em decorrência do não-cumprimento das obrigações nele 
pactuadas; 
 
V - o valor da multa de que trata o inciso IV não poderá ser superior ao valor do 
investimento previsto; e 
 
VI - o foro competente para dirimir litígios entre as partes. 
 
Art. 161. A solicitação do TCA poderá ser realizada para: 
 
I - autorização prévia para supressão de espécies arbóreas; 
 
II - intervenções em área de preservação permanente; 
 
III - licenciamento ambiental de empreendimentos com emissão de gases de efeito 
estufa; 
 
IV - transferência do potencial construtivo sem previsão de doação de área, 
aplicada a imóveis grafados como ZEPAM localizados na Macrozona de 
Desenvolvimento Urbano. 
 
Art. 162. Esgotadas as possibilidades de compensação ambiental no local do 
empreendimento, nos casos de supressão de espécies arbóreas e intromissão em 
área de APP, a compensação poderá ser revertida em recurso financeiro, a ser 
depositado em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente instituído pela Lei 
Municipal nº. 2.417/2019. 
 

Subseção VI 

 

Do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta Ambiental 
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Art. 163. O Termo de Compromisso Ajustamento de Conduta Ambiental - TAC é 
um instrumento com efeito de executivo extrajudicial, que tem como objetivo a 
recuperação do meio ambiente degradado ou o condicionamento de situação de 
risco potencial a integridades ambientais, por meio da fixação de obrigações e 
condicionantes técnicos, estabelecidos pelo órgão ambiental municipal.   
 
§ 1º O Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental poderá ser realizado, nos 
termos da Lei Federal, com pessoas físicas e jurídicas responsáveis por ocasionar 
danos ambientais, que deverão cumprir rigorosamente as obrigações e 
condicionantes referidas no parágrafo anterior de modo a cessar, adaptar, 
recompor, corrigir ou minimizar os efeitos negativos do dano ambiental ocasionado. 
 
§ 2º A autoridade ambiental poderá converter a multa simples em serviços de 
preservação, conservação e recuperação da qualidade do meio ambiente, nos 
termos da legislação federal e estadual pertinentes, preferencialmente para 
execução de programas e projetos nas áreas definidas como ZEPAM. 
 
§ 3º O Decreto/MG nº. 47.474/18 deverá ser observado no âmbito do Município de 
Paraguaçu, sendo imprescindível para o licenciamento corretivo, renovação da 
licença ambiental, impedir embargo de obra ou atividade e para interromper a 
suspensão de atividades. 

 

Subseção VII 

 

Do Pagamento por Prestação de Serviços Ambientais 
 

Art. 164. A Prefeitura poderá aplicar o pagamento por prestação de serviços 
ambientais para os proprietários ou possuidores de imóvel urbano ou rural, privado 
ou público, conforme disposto na legislação federal, estadual e municipal 
pertinente. 
 
§ 1º Serviços ambientais são todos os benefícios que o ecossistema proporciona 
ao homem, considerando todas as funções e processos relevantes para a 
preservação, conservação, recuperação, uso sustentável e melhoria do meio 
ambiente, que poderão sofrer impactos da intervenção humana. 
 
§ 2º A retribuição será feita a todos aqueles que possuírem áreas de relevância 
ambiental e que realizarem ações para recuperar, manter ou reestabelecer os 
serviços ambientais. 
 
§ 3º Os procedimentos e a forma de remuneração dos programas de Pagamento 
por Prestação de Serviço Ambiental – PSA - serão estabelecidos pelo 
Departamento de Meio Ambiente, considerando as estratégias e sugestões do 
CODEMA. 
 
§ 4º O Fundo Municipal do Meio Ambiente, criado pela Lei Municipal nº. 2.417/19, 
deverá observar, dentro de critérios legais a serem fixados, um percentual a ser 
destinado especificamente para o PSA, que será aplicado na recuperação e 
preservação de áreas de interesse ambiental. 
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Seção V 

 

Instrumentos de Regularização Fundiária 

 
Art. 165. O processo de Regularização Fundiária consiste na incorporação dos 
núcleos urbanos informais já consolidados ao ordenamento urbano territorial, 
legitimando o direito real de posse dos ocupantes sobre o bem analisado. 
 
Parágrafo único.  A regularização fundiária será promovida respeitando-se as 
diretrizes gerais da política urbana estabelecidas na Lei Federal nº 10.257, de 2001 
– Estatuto da Cidade -, e adotando-se as medidas instituídas pela Lei Federal nº 
13.465, de 11 de junho de 2017, e pelo Decreto Federal nº 9.310, de 15 de março 
de 2018, sem prejuízo das condições definidas nesta Lei. 
 
Art. 166. A regularização fundiária compreende as seguintes modalidades:  
 
I - Regularização Fundiária de Interesse Social - REURB-S: aplicável aos núcleos 
urbanos informais, oriundos de parcelamentos clandestinos, irregulares, 
assentamentos precários, ocupados predominantemente por população de baixa 
renda;  
 
II - Regularização Fundiária de Interesse Específico - REURB-E: aplicável aos 
núcleos urbanos informais, oriundos de parcelamentos clandestinos, irregulares, 
ocupados por população não caracterizada por baixa renda, incluindo 
parcelamentos ou condomínios industriais ou de serviços. 
 
Art. 167. Para viabilizar o processo de regularização, poderão ser utilizados, entre outros, 
os seguintes instrumentos, nos termos da legislação federal: 
 

I – Usucapião de imóvel urbano, individual ou coletivo; 
 
II – Concessão de direito real de uso; 
 
III – Concessão de uso especial para fins de moradia; 
 
IV – Demarcação urbanística para fins de regularização fundiária; 
 
V – legitimação fundiária; 
 
VI – legitimação de posse; 
 
VII – Assistência técnica, jurídica, urbanística e social gratuita; 
 
VIII – Zonas Especiais de Interesse Social. 
 
Art. 168. Lei especifica disporá sobre os procedimentos complementares para cada 
instrumento previsto nesta Seção. 
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Subseção I 

 

Da Usucapião de Imóvel Urbano, Individual ou Coletivo 

 
Art. 169. Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até duzentos 
e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, 
utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que 
não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural, na forma da Lei Federal nº 
10.257, de 10 de julho de 2001. 
 
§ 1º O título de domínio será conferido ao homem ou à mulher, ou a ambos, 
independentemente do estado civil. 
 
§ 2º O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo possuidor 
mais de uma vez. 
 
§ 3º Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua, de pleno direito, a 
posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião da abertura da 
sucessão. 
 
Art. 170. Os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de cinco 
anos, e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a duzentos 
e cinquenta metros quadrados por possuidor, são suscetíveis de serem usucapidos 
coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel 
urbano ou rural, na forma da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001. 
 
§ 1º O possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por este artigo, 
acrescentar sua posse à de seu antecessor, contanto que ambas sejam contínuas. 
 
§ 2º A usucapião especial coletiva de imóvel urbano será declarada pelo juiz, 
mediante sentença, a qual servirá de título para registro no cartório de registro de 
imóveis. 
 
§ 3º Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada possuidor, 
independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de 
acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações ideais diferenciadas. 
 
§ 4º O condomínio especial constituído é indivisível, não sendo passível de extinção, 
salvo deliberação favorável tomada por, no mínimo, dois terços dos condôminos, no 
caso de execução de urbanização posterior à constituição do condomínio. 
 
§ 5º As deliberações relativas à administração do condomínio especial serão 
tomadas por maioria de votos dos condôminos presentes, obrigando também os 
demais, discordantes ou ausentes. 
 

Subseção II 

 

Da Concessão de Direito Real de Uso 
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Art. 171. O instrumento da concessão de direito real de uso é aplicável em terrenos 

públicos ou particulares, de forma remunerada ou gratuita, para fins específicos de 

regularização fundiária de interesse social, urbanização, industrialização, 

edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação 

das comunidades tradicionais e seus meios de subsistência ou outra utilização de 

interesse social, servindo de alternativa para a implantação de projetos 

habitacionais por possuir menos limitações legais para sua utilização. 

§ 1º Concessão de Direito Real de Uso define-se pela concessão do domínio útil de 
um imóvel a um terceiro interessado, por prazo determinado ou não, através de 
contrato estipulado entre as partes. 
 
§ 2º A Concessão de Direito Real de Uso será promovida respeitando-se as 
diretrizes instituidas pela Lei Federal nº11.481, de 31 de maio de 2007. 
 

Subseção III 

 

Da Concessão de Uso Especial Para Fins de Moradia 

 
Art. 172. A Concessão de Uso Especial Para Fins de Moradia é o instrumento que 
confere posse de imóvel público de até 250m², utilizado para fins de moradia de 
forma pacífica e ininterrupta, por cinco anos anteriores à data da Medida Provisória 
Nº 759, desde que o morador não seja proprietário ou concessionário de outro 
imóvel urbano ou rural.  
 
§ 1º A concessão de uso especial para fins de moradia poderá ser solicitada de 
forma individual ou coletiva. 
 
§ 2º Na forma individual, a área ocupada para fins de moradia não poderá 
ultrapassar 250m². 
 
§ 3º Na forma coletiva, será atribuída fração ideal de terreno igual a cada possuidor 
independente da área ocupada, desde que cada fração ideal não seja superior a 
250m². 
 
Art. 173. O Executivo poderá assegurar o exercício do direito de concessão de uso 
especial para fins de moradia, individual ou coletivamente, em local diferente 
daquele que gerou esse direito, nas hipóteses de: 
 
I - ser área de uso comum do povo destinada a projeto de urbanização; 
 
II - o local da ocupação oferecer risco de vida ou à saúde do possuidor e de sua 
família; 
 
III - ser área de comprovado interesse da defesa nacional, da preservação ambiental 
e da proteção dos ecossistemas naturais;  
 
IV - ser área reservada à construção de represas e obras congêneres. 
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Subseção IV 

 

Da Demarcação Urbanística Para Fins de Regularização Fundiária 

 
Art. 174. A demarcação urbanística, disciplinada pela Lei Federal nº. 13.465/17, 
especialmente na sua Seção II, consiste no procedimento em que o poder público 
demarca os imóveis de domínio público ou privado, definindo seus limites, área, 
localização e confrontantes, com a finalidade de identificar seus ocupantes e 
qualificar a natureza e o tempo das respectivas posses. 
 

Subseção V 

 

Da Legitimação Fundiária 

 

Art. 175. A legitimação fundiária constitui forma originária de aquisição do direito 
real de propriedade conferido por ato do poder público, exclusivamente no âmbito 
da Reurb, àquele que detiver em área pública ou possuir em área privada, como 
sua, unidade imobiliária com destinação urbana, integrante de núcleo urbano 
informal consolidado.  
 
Parágrafo único. Apenas na Reurb-S, a legitimação fundiária será concedida ao 
beneficiário, desde que atendidas as seguintes condições: 
 
I - o beneficiário não seja concessionário, foreiro ou proprietário de imóvel urbano 
ou rural; 
 
II - o beneficiário não tenha sido contemplado com legitimação de posse ou 
fundiária de imóvel urbano com a mesma finalidade, ainda que situado em núcleo 
urbano distinto; e 
 
III - em caso de imóvel urbano com finalidade não residencial, seja reconhecido 
pelo poder público o interesse público de sua ocupação. 

 

Subseção VI 

 

Da Legitimação de Posse 

 
Art. 176. A legitimação de posse, instrumento de uso exclusivo para fins de 
regularização fundiária, constitui ato do poder público destinado a conferir título, por 
meio do qual fica reconhecida a posse de imóvel objeto da Reurb, com a 
identificação de seus ocupantes, do tempo da ocupação e da natureza da posse, o 
qual é conversível em direito real de propriedade. 
 
§ 1º A legitimação de posse poderá ser transferida por causa mortis ou por ato inter 
vivos. 
 
§ 2º A legitimação de posse não se aplica aos imóveis urbanos situados em área 
de titularidade do poder público. 
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Art. 177. Sem prejuízo dos direitos decorrentes do exercício da posse mansa e 
pacífica no tempo, aquele em cujo favor for expedido título de legitimação de posse, 
decorrido o prazo de cinco anos de seu registro, terá a conversão automática dele 
em título de propriedade, desde que atendidos os termos e as condições do art. 
183 da Constituição Federal, independentemente de prévia provocação ou prática 
de ato registral. 
 
§ 1º Nos casos não contemplados pelo art. 183 da Constituição Federal, o título de 
legitimação de posse poderá ser convertido em título de propriedade, desde que 
satisfeitos os requisitos de usucapião estabelecidos na legislação em vigor, a 
requerimento do interessado, perante o registro de imóveis competente. 
 
§ 2º A legitimação de posse, após convertida em propriedade, constitui forma 
originária de aquisição de direito real, de modo que a unidade imobiliária com 
destinação urbana regularizada restará livre e desembaraçada de quaisquer ônus, 
direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes em sua matrícula 
de origem, exceto quando disserem respeito ao próprio beneficiário. 
 

Subseção VII 

 

Da Assistência Técnica, Jurídica, Urbanística e Social Gratuita 
   
Art. 178. Nos termos da Lei Federal nº 11.888/2008, as famílias com renda mensal 
de até 3 (três) salários mínimos, residentes em áreas urbanas ou rurais, têm o 
direito à assistência técnica, jurídica, urbanística, social pública e gratuita para o 
projeto e a construção de habitação de interesse social para sua própria moradia.  
 
§ 1º O direito à assistência técnica previsto no caput deste artigo abrange todos os 
trabalhos de projeto, acompanhamento e execução da obra a cargo dos 
profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia necessários para a 
edificação, reforma, ampliação ou regularização fundiária da habitação.  
 
§ 2º Além de assegurar o direito à moradia, a assistência técnica de que trata este 
artigo objetiva:  
 
I - otimizar e qualificar o uso e o aproveitamento racional do espaço edificado e de 
seu entorno, bem como dos recursos humanos, técnicos e econômicos 
empregados no projeto e na construção da habitação;  
 
II - formalizar o processo de edificação, reforma ou ampliação da habitação perante 
o poder público municipal e outros órgãos públicos;   
 
III - evitar a ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental;  
 
IV - propiciar e qualificar a ocupação do sítio urbano em consonância com a 
legislação urbanística e ambiental. 
 

§ 3º As iniciativas a serem implantas nas ZEIS terão preferência nos serviços de 
assistência. 
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§ 4º A prestação dos serviços de assistência técnica poderão ser firmadas por 
convênios ou termos de parceria entre o órgão público responsável e as entidades 
promotoras de programas de capacitação profissional, residência ou extensão 
universitária nas áreas de arquitetura, urbanismo ou engenharia. 
 
§ 5º Os serviços de assistência técnica previstos deverão ser custeados por 
recursos de fundos federais direcionados à HIS, por recursos públicos 
orçamentários ou por recursos privados. 
 

Subseção VIII 

 

Da Zona Especial de Interesse Social 

 
Art. 179. As Zonas Especiais de Interesse Social são instrumentos urbanísticos que 
definem áreas da cidade destinadas para construção de moradia popular e 
implantação de programas de interesse social, a fim de promover a inclusão das 
parcelas marginalizadas da sociedade e a regularização fundiária das áreas já 
ocupadas. 
 
Parágrafo único. No município de Paraguaçu foram instituídas duas categorias de 
ZEIS, as ZEIS I e as ZEIS II, cujas demarcações e caracterizações estão dispostas 
nesta lei. 

Seção VI 

 

Instrumentos de Proteção ao Patrimônio Cultural 

 
Art. 180. Os Instrumentos de Proteção ao Patrimônio Cultural do município de 
Paraguaçu visam à integração de áreas, imóveis, edificações e lugares de valor 
cultural e social aos objetivos e diretrizes do Plano Diretor, e correspondem aos 
seguintes instrumentos legais: 
 
I – Tombamento; 
 
II – Inventário; 
 
III – Registro; 
 
IV – Vigilância; 
 
V – Desapropriação; 
 
VI – Chancela da paisagem cultural; 
 
VI – Levantamento e Cadastro Arqueológico do Município – LECAM; 
 
VIII – Estudo prévio de impacto cultural – EPIC - e relatório de impacto do 
patrimônio cultural – RIPC. 
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IX – Incentivos tributários a proprietários de bens culturais protegidos; e 
 
X – Outras formas de acautelamento e preservação. 
 
§ 1º O tombamento obedecerá ao disposto na Lei Municipal nº 1.718 de 2001, e 
alterações posteriores, assim como às legislações estadual e federal que regulam 
esse instrumento, no que couber. 
 
§ 2º O Inventário e o Registro, como instrumentos de promoção e proteção do 
patrimônio cultural, obedecerão ao disposto em legislação municipal específica a 
ser criada pelo município, que se submeterá às disposições constantes no § 1º do 
art. 216 da Constituição Federal. 
 
§ 3º A Chancela da Paisagem Cultural, instituída pela Portaria IPHAN 127/2009, 
tem como objetivo reconhecer uma porção peculiar do território nacional, 
representativa do processo de interação do homem com o meio natural, à qual a 
vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores, e deve obedecer 
ao disposto em legislação específica a ser criada pelo Município de Paraguaçu, 
assim como as legislações estadual e federal que regulam esse instrumento. 
 
§ 4º O Levantamento e Cadastro Arqueológico do Município – LECAM, como 
instrumento a compor um sistema de informações, visa a preservação das áreas 
de interesse arqueológico do Município, auxiliando no planejamento da cidade e 
obedecerão ao disposto em legislação municipal específica a ser criada pelo 
município, que se submeterá às disposições constantes no § 1º do art. 216 da 
Constituição Federal. 
 
§ 5º A implementação de incentivos tributários a proprietários de bens culturais 
protegidos será normatizada por ato do Poder Executivo. 
 
Art. 181. O Estudo Prévio de Impacto Cultural – EPIC - e Relatório de Impacto do 
Patrimônio Cultural – RIPC obedecerão ao disposto neste Plano Diretor, na Portaria 
IEPHA/MG nº.  52/14, e alterações posteriores, assim como às legislações estadual 
e federal que regulam esses instrumentos, devendo seus aspectos observar o 
estabelecido na deliberação normativa CONEP/MG nº. 007/17. 
 
§ 1º O Conselho do Patrimônio Cultural de Paraguaçu é responsável pela análise 
dos documentos e emissão de parecer e poderá modificar as condicionantes e as 
medidas de controle e adequação, assim como recomendar ao órgão competente 
a suspenção do licenciamento, quando ocorrer violação, inadequação ou 
descumprimento de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa 
descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença e/ou 
superveniência de graves riscos ao patrimônio cultural. 
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TÍTULO V 

 

DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL 

 
 
Art. 182. As políticas públicas urbanas e ambientais setoriais integram a Política de 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Município de Paraguaçu, e definem as 
ações que devem ser implementadas pelo Executivo para cumprir os objetivos 
definidos neste Plano e nortear os investimentos previstos no Plano Plurianual, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. 
 
Parágrafo único. As políticas e os sistemas urbanos e ambientais que se 
relacionam direta ou indiretamente com o ordenamento territorial são: 
 
I - Política de desenvolvimento econômico municipal;  
 
II - Política e sistema ambiental municipal;  
 
III - Política de parcelamento do solo;  
 
IV - Política e sistema de infraestrutura municipal;  
 
V - Política e sistema de saneamento ambiental;  
 
VI - Política e sistema de mobilidade;  
 
VII - Política de habitação social;  
 
VIII - Política municipal de áreas de riscos e desastres;  
 
IX - Política e sistema de serviços institucionais;  
 
X - Política e sistema de proteção ao patrimônio arquitetônico e urbano e turismo.  
 

 

CAPÍTULO I 

 

POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 
Art. 183. A Política de Desenvolvimento Econômico tem como objetivos gerais a 
consolidação do município como “Centro Local” através da expansão da indústria, 
comércio e serviços, promovendo setores econômicos que busquem o equilíbrio da 
relação entre habitação e trabalho em todo território municipal. 
 
Parágrafo único. Para alcançar o objetivo descrito no caput deste artigo, o 
Município deverá estimular a conexão com a cidade de Alfenas, a Capital Sub-
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regional mais próxima, e São Paulo, a Grande Metrópole Nacional, e de forma 
complementar, a articulação com os municípios circunvizinhos.  
 
Art. 184. São objetivos específicos da Política de Desenvolvimento Econômico 
Sustentável: 
 

I - distribuir os empregos de maneira equitativa, descentralizando as atividades 
econômicas; 
 
II - estimular as cadeias produtivas do município de modo a atrair investimentos 
para as atividades econômicas da região; 
  
III - consolidar áreas industriais, assim como expandi-las, de acordo com as 
diretrizes e objetivos deste Plano Diretor; 
 
IV - estimular o desenvolvimento do comércio e dos serviços locais;  
 
V - desenvolver o conhecimento científico e tecnológico, agregando valor às 
atividades econômicas; 
 
VI - fomentar o desenvolvimento da agricultura familiar na zona rural, assim como 
o turismo sustentável de base comunitária;  
 
VII - incentivar infraestrutura que possibilite o desenvolvimento sustentável na zona 
rural e urbana, assim como empreendimentos e serviços de utilidade pública, 
principalmente por meio de obras; 

 
VIII - estimular o entrosamento entre os negócios de forma a promover o turismo 
sustentável e aumentar o tempo de visita do turista no município; 
 
IX - atrair empresas estratégicas, em consonância com os setores definidos neste 
Plano Diretor, facilitando procedimentos administrativos, e por meio de incentivos 
urbanísticos e tributários; 
 
X - valorizar as diversidades de ordem cultural, étnica, religiosa ou de orientação 
sexual como um direito, entendido como um fator multiplicador do desenvolvimento 
econômico e social. 
 
Art. 185. As estratégias de organização territorial que deverão ser construídas para 
que o Município alcance o desenvolvimento econômico sustentável, são as 
seguintes:  
 
I - polos estratégicos de desenvolvimento econômico sustentável; 
  
II - novas centralidades urbanas em regiões que concentram atividades de 
comércio e de serviços;  
 
III - polos de economia criativa;  
 
IV - polos de desenvolvimento rural sustentável;  
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V – consolidação e expansão da zona industrial.  
 
Parágrafo Único. O desenvolvimento das atividades econômicas deverá ser 
sustentável, de forma a estimular as atividades existentes, a inovação, a economia 
criativa, a economia solidária e a distribuição do trabalho no território, tanto na zona 
rural e na zona urbana. 

 

Seção I 

 

Polos Estratégicos de Desenvolvimento Econômico Sustentável 

 
Art. 186. Os polos estratégicos de desenvolvimento econômico são setores 
situados em regiões de baixo nível de emprego e grande concentração 
populacional, que apresentam potencial para a implantação de atividades 
econômicas, requerendo estímulos e ações planejadas do Poder Público. 
 
§ 1º Ficam estabelecidos os seguintes polos estratégicos de desenvolvimento 
econômico: 
  
I - Polo do Têxtil, no bairro Vila Operária; 
 
II - Polo de Terno, na Av. Dr. Domingos Conde (via do Terno); 
 
III - Polo Industrial, no entroncamento entre a rodovia MG-453 (Paraguaçu-Poços 
de Caldas) e a BR-491(Varginha-Guaxupé). 
 
§ 2º Os polos estratégicos de desenvolvimento econômico sustentável deverão, 
sempre que houver interesse dos municípios limítrofes, ser desenvolvidos de forma 
articulada. 
 

Art. 187. Para planejar a implantação dos polos de desenvolvimento econômico e 
estimular a atração de empresas, o Município deve formular planos específicos 
para cada polo, que devem contemplar: 
 
I – demarcação físico-territorial de cada polo;  
 
II – a aptidão econômica do polo, consoante com sua localização e peculiaridades 
socioeconômicas;  
 
III – os setores econômicos que precisam de estímulo;  
 
IV – as intervenções logísticas, de mobilidade e de infraestrutura, necessárias para 
a promoção de atividades econômicas prioritárias; e  
 
V – recursos e prazos para implementação dos polos.  
 
Parágrafo único. O plano deverá definir atividades econômicas com maior 
potencial de geração de empregos, de forma a serem compatíveis com o perfil 
econômico e social e com a formação da população moradora da região. 
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Art. 188. Para incentivar a implantação de empresas, os planos dos Polos de 
Desenvolvimento Sustentável deverão estabelecer as atividades prioritárias que 
poderão se beneficiar do Programa de Incentivos Fiscais, a ser instituído por lei 
específica, incluindo os seguintes benefícios: 
 
I - isenção ou desconto do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU; 
 
II - desconto de até 60% do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS; 
 
III - isenção ou desconto sobre o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis 
Inter Vivos – ITBI para aquisição de imóveis que servirão para a instalação dos 
empreendimentos no polo; 
 
IV - isenção ou desconto de ISS para reforma ou construção do imóvel. 

 

Seção II 

 

Centralidades Lineares e Polares 

 
Art. 189. Os polos e eixos de centralidades são porções do território do Município 
que concentram atividades terciárias, em especial comércio e serviços, que devem 
ser qualificadas e fortalecidas. 
 
Parágrafo único. Os polos e eixos de centralidades são compostos pelas 
seguintes áreas:  
 
I - Centro histórico;  
 
II - Eixos centrais de atividades terciárias;  
 
III - Centros de bairros que contém polo de comércio e serviços consolidados;  
 
IV - Áreas que contém equipamentos urbanos com grande atração de atividades 
econômicas, como a Via do Terno;  
 
V - Eixos de transformação urbana do sistema estrutural de transporte coletivo;  
 
VI - Centralidades a serem consolidadas. 
  
Art. 190. A consolidação de polos e eixos de centralidades dar-se-á através das 
seguintes ações: 
  
I - Renovação e consolidação do centro histórico, contemplando: 
 
a) valorização do polo comercial da zona central;  
 
b) fortalecimento das áreas culturais, de lazer, gastronômicas, culturais e de 
entretenimento, por meio da criação do Polo de Economia Criativa; 
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c) priorização da segurança nos espaços públicos, por meio da requalificação dos 
espaços públicos e de melhorias urbanísticas; 
 
d) promoção do desenvolvimento de polos de comércio popular em lugares de 
grande circulação de pessoas; 
 
e) priorização do uso comercial e cultural nos passeios públicos dos edifícios, ao 
invés da destinação do espaço para estacionamentos; 
 
f) estímulo ao uso noturno da área central.  
 
II - estímulo ao desenvolvimento econômico por meio da ampliação de áreas de 
comércio tradicional, na área central do município;  
 
III – fomento aos usos não residenciais através dos instrumentos da política urbana, 
principalmente nos eixos de transformação urbana; 
 
IV - implantação de equipamentos públicos de suporte aos comércios e serviços, a 
fim de dinamizar as centralidades existentes; 
 
V – promoção de preferência em parceria com a iniciativa privada, melhorias 
urbanísticas nas ruas comerciais, como alargamento de calçadas, e reformas para 
prover acessibilidade que também podem envolver o enterramento da fiação aérea, 
melhorias na iluminação pública, implantação de mobiliário urbano e melhorias na 
sinalização visual;  
 
VI – normatização do uso dos espaços públicos pelo comércio ambulante, 
permitindo sua presença em locais de grande movimentação sem que impeçam a 
circulação de pedestres no espaço público; 
 
VII - criação de programas habitacionais e de assistência social aos moradores de 
áreas de risco, em ocupações irregulares, ou em situação de rua;  
 
VIII - promoção da inclusão social por meio da criação de espaços economicamente 
produtivos nas áreas de ZEIS e HIS. 
 
Parágrafo único. Diante do conflito entre o Patrimônio Histórico e a expansão de 
novos empreendimentos na região central, torna-se necessária a proteção dos 
bens tombados, conciliando a expansão urbana e a preservação do patrimônio 
histórico e cultural. 
 

Seção III 

 

Polos de Economia Criativa (PEC) 

 
Art. 191. Os Polos de Economia Criativa - PEC são localidades destinadas às 
atividades de economia criativa, compreendendo o ciclo de criação, produção e 
distribuição dos bens e serviços que utilizam a criatividade, talento e habilidade 
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baseados em saberes e fazeres como insumos primários para a geração de 
emprego e renda. 
 
§ 1º O estabelecimento de Polos de Economia Criativa prevê espaços onde será 
incentivada a instalação de atividades inovadoras e deve acontecer em 
consonância com as ações do Planejamento Cultural e Paisagístico do município, 
prioritariamente em áreas de relevância da tradição e patrimônio histórico local, tais 
como: 
 
I – Imóveis pertencentes às ZEPEC de caráter público ou privado que estejam 
subutilizados ou abandonados; 
 
II – Imóveis tombados passíveis de revitalização, no intuito de destiná-lo ao uso 
cultural trazendo retorno financeiro ao Município; e 
 
III – Demais áreas passiveis de instalação de tais serviços e manifestações para a 
valorização da cultura e tradição local, não se restringindo à Zona Central. 
 
Art. 192. As atividades compatíveis com os Polos de Economia Criativa são: 
  
I - Patrimônio Cultural:  atividades que promovam turismo, artesanato, gastronomia, 
lazer e entretenimento, a partir de elementos que envolvem modos de viver, 
saberes e fazeres locais; 
 
II - Artes: atividades que fomentem a música, dança, teatro, circo, artes plásticas, 
visuais e fotográficas, não excluindo outras formas de expressão artística; 
 
III - Mídia: atividades que visam a comunicação com o grande público, 
impulsionando a produção de conteúdo criativo como a linha editorial e as 
produções audiovisuais cinematográficas e radiofônicas; 
 
IV - Criações Funcionais: atividades funcionais que desenvolvam e impulsionem a 
arquitetura, os diversos tipos de design, publicidade, recreação, o conteúdo criativo 
digitalizado, entre outros. 
 
Art. 193. Os Polos de Economia Criativa têm como objetivos: 
 
I - promover a diversidade cultural e suas formas de expressão, habilidades e 
talentos individuais e coletivos, valorizando o potencial criativo do município; 
 
II – estimular a articulação com outros distritos criativos, seja fisicamente ou 
virtualmente; 
 
III - incentivar a criação e inovação nas empresas que têm como insumo primário o 
talento e a criatividade, promovendo a competitividade dos bens e serviços; 
 
IV – patrocinar coletivos de arte e pequenos produtores culturais, a fim de promover 
a difusão e o acesso à cultura e arte; 
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V – descomplicar procedimentos para instalação de atividades e empresas de 
economia criativa. 
 
Art. 194. No âmbito do Município de Paraguaçu ficam instituídos os seguintes Polos 
de Economia Criativa:  
 
I – Polo Cultural, na Av. Ferreira Prado, onde situam-se casas antigas de valor 
histórico e cultural, e tem um forte potencial para ser um polo multicultural, com 
serviços de gastronomia, lazer e turismo); 
 
II – Polo do Marolo, principalmente nas áreas de Cerrado. 
 
Art. 195. Para estimular as atividades econômicas criativas referidas no art. 191, 
aplicam-se aos estabelecimentos que se implantarem nos Polos de Economia 
Criativa os seguintes incentivos: 
  
I - benefícios fiscais para estabelecimentos que contribuem com Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN;  
 
II - isenção de IPTU;  
 
III - isenção de taxas municipais de instalação e funcionamento;  
 
IV - facilitação dos procedimentos para instalação e para obtenção das 
autorizações necessárias para funcionamento;  
 
V - assistência técnica.  
 
Parágrafo único. Lei específica regulamentará os incisos de I a IV.  

 

Seção IV 

 

Polos de Desenvolvimento Econômico Rural Sustentável 

 
Art. 196. Os Polos de Desenvolvimento Econômico Rural Sustentável localizam-se 
na Macroárea de Desenvolvimento Sustentável, existindo de maneira harmônica 
com suas diretrizes, e visam estimular comunidades rurais por meio do 
aproveitamento do solo para atividades agropecuárias, extrativistas e turísticas. 
 
Art. 197. Ficam instituídos os seguintes Polos de Desenvolvimento Rural 
Sustentável:  
 
I – Polo do Café, principalmente para exportação, localizado na região sudeste do 
município; 
 
II – Polo Agrícola, na região norte do município. 
 
Art. 198. Para implementar o Polo de Desenvolvimento Rural Sustentável, deverão 
ser promovidas as seguintes ações: 
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I - prestar assistência técnica por meio da Secretaria Municipal responsável pelo 
desenvolvimento da agricultura;  
 
II – promover certificações orgânicas, em especial as que ocorrem de maneira 
participativa; 
 
III - celebrar convênio com o Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária, 
para regularizar e recadastrar as propriedades rurais;  
 
IV - firmar convênios com o Governo Federal, a fim de implementar programas 
federais ligados à agricultura familiar e à agroecologia, possibilitando o acesso a 
recursos da Política Nacional de Agricultura Familiar (Lei Federal nº 11.326/2006), 
e do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica; 
  
V – executar, em parceira com os governos Estadual e Federal, programas de 
melhorias de estradas, de vacinas e de saneamento básico; 
 
VI – promover a construção de entrepostos de comercialização e distribuição de 
produtos agropecuários; 
 
VII – incentivar a introdução de alimentos orgânicos na alimentação escolar do 
município; 
 
VIII - ampliar a fiscalização ambiental, envolvendo as ações dos órgãos estaduais 
e municipais; 
 
IX – estabelecer instrumentos para pagamento por serviços ambientais nas 
propriedades rurais, especialmente em regiões produtoras da água; 
 
X – determinar processos e mecanismos para a proteção da biodiversidade na zona 
rural; 
 
XI – promover a oferta de equipamentos e serviços públicos de saúde, assistência 
social, lazer, esporte, educação e cultura. 
 
§ 1º A propriedade que, independentemente de sua localização no Município, 
mantiver atividade agropecuária produtiva, devidamente cadastrada no Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, não será enquadrada como 
urbana enquanto mantiver a atividade, podendo beneficiar-se das ações previstas 
nesse artigo. 
 
§ 2º As ações previstas no caput deste artigo deverão ser articuladas, 
preferencialmente, com os municípios vizinhos e com o Governo do Estado, 
visando o estabelecimento de uma Política Regional de Desenvolvimento Rural 
Sustentável. 
 
Art. 199. O Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável é o instrumento 
que direciona o desenvolvimento econômico da zona rural, e deverá conter, no 
mínimo:  
 



pág. 93 
 

I - diagnóstico socioambiental, econômico e cultural; 
 
II - definição das cadeias produtivas potenciais e existentes, identificando os 
obstáculos para o seu desenvolvimento;  
 
III - diretrizes que orientarão a parceria com órgãos públicos, instituições de ensino 
e organizações da sociedade civil; 
 
IV - diretrizes que norteiam a destinação de recursos referentes ao 
desenvolvimento rural sustentável. 
 
Art. 200. Fica criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Solidário e 
Sustentável, a ser regulamentado. 
 

Seção V 

 

Zonas Industriais 

 
Art. 201. As Zonas Industriais são regiões que no Município de Paraguaçu 
compreendem três zonas específicas, inseridas na Macrozona de Desenvolvimento 
Urbano – MDU -, especificamente na Macroárea de Industrialização e 
Desenvolvimento Econômico, sendo elas: 
 
I - Zona de Desenvolvimento Socioeconômico (ZDSE); 
 
II - Zona de Empreendimento de Porte (ZEP); 
 
III - Zona de Expansão de Empreendimento de Porte (ZEEP). 
 
Art. 202. Os objetivos das Zonas Industriais são os seguintes: 
 
I - estimular a geração de emprego; 
 
II - incentivar um aproveitamento maior da terra urbana; 
 
III - intensificar as atividades econômicas. 
 
 

CAPÍTULO II 

 

POLÍTICA E SISTEMA AMBIENTAL E MUNICIPAL 

 

 

Seção I 

 

Da Política Municipal de Meio Ambiente 
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Art. 203. A Política Municipal de Meio Ambiente é um instrumento de planejamento, 
gestão e fiscalização ambiental que tem como objetivo a proteção, conservação, 
controle e recuperação do meio ambiente em busca da melhoria na qualidade de 
vida da população. 
 
Art. 204. São diretrizes gerais da Política Municipal de Meio Ambiente: 
 
I - incentivo à adoção de práticas e comportamentos sustentáveis por 
empreendimentos, dando enfoque para os que adotarem técnicas inovadoras 
voltadas para a preservação do meio ambiente; 
  
II – oferecer capacitação profissional e aperfeiçoamento técnico ao Poder Público 
Municipal, responsável pela gestão ambiental; 
  
III – fomentar programas e ações de educação ambiental e sanitária, para 
desenvolver a consciência crítica da população quanto às questões ambientais e a 
necessidade de resguardar os recursos naturais; 
 
IV – criar áreas protegidas no município, como Unidades de Conservação (Lei n.º 
9.985/2000), fornecendo a infraestrutura essencial para seu funcionamento, bem 
como a elaboração de um Plano de Manejo; 
 
V – promover a proteção e recuperação de nascentes e mananciais voltados para 
o abastecimento público; 
 
VI – criar áreas de interesse turístico para proteção do patrimônio cultural e 
paisagístico, conforme legislações federais, estaduais e municipais; 
 
VII – promover programas e projetos destinados ao turismo ecológico, rural e de 
lazer; 
 
VIII – propor parcerias com a sociedade civil para gerir e administrar as áreas 
protegidas no município; 
 
IX – dar prioridade para as ações que garantam a redução progressiva dos índices 
de poluição e degradação ambiental no município; 
 
X – visar o controle e redução dos impactos resultantes de atividades de 
urbanização, industrialização, mineração, revenda e abastecimento de 
combustíveis, entre outros que possam causar danos severos ao meio ambiente, 
inclusive a ocupação e uso do solo rural; 
 
XI – instalar e fazer manutenção nos hortos florestais e mini bosques voltados para 
a recomposição da flora nativa e a produção de espécies selecionadas para a 
arborização dos logradouros públicos e distribuição de mudas; 
 
XII – garantir o acesso livre às informações sobre o meio ambiente disponíveis e 
divulgar os Planos de Manejo, tecnologias sustentáveis, dados e níveis de 
qualidade do meio ambiente para o município.  
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Art. 205. O Sistema Municipal de Gestão Ambiental será composto pelos seguintes 
órgãos: 
 
I - Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente (CODEMA), 
órgão colegiado e autônomo de assessoramento ao Poder Público Municipal e 
deliberativo no âmbito de sua competência; 
 
II - Divisão de Meio Ambiente, órgão executivo da política municipal; 
 
III - Organizações não-governamentais que atuam na área de meio ambiente. 
 

Art. 206. Para efetivação da Política Municipal de Meio Ambiente, serão utilizados 
os seguintes instrumentos:  
 
I - de Planejamento:  
 
a) Planos Diretores das bacias dos rios Sapucaí e Grande; 
 
b) Plano Diretor de Desenvolvimento do Município; 
 
c) Plano Municipal de Meio Ambiente; 
 
d) Código Municipal de Posturas;   
 
e) Macrozoneamento Ambiental do Município;   
 
f) Fundo Municipal de Meio Ambiente.  
 
II - de Gestão:  
 
a) Banco de dados ambientais; 
 
b) Educação Ambiental;  
 
c) Incentivos à instalação ou absorção de tecnologias sustentáveis;  
 
d)  Licenciamento ambiental;  
 
e) Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental; 
 
f) Estudo de Impacto de Vizinhança/Relatório de Impacto de Vizinhança; 
 
g) Relatório de Impacto na Circulação;  
 
h) Termo de Compromisso Ambiental e Termo de Ajustamento de Conduta; 
 
i) Pagamento por Serviços Ambientais. 
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Seção II 

 

Dos Sistemas de Áreas Verdes e Áreas Protegidas 
 

Art. 207. O Sistema de Áreas Verdes e Áreas Protegidas no âmbito do Município 
de Paraguaçu é composto por todas as áreas protegidas pela legislação ambiental, 
parques, espaços com vegetação representativa e áreas prestadoras de serviços 
ambientais. 
 
Parágrafo único. As áreas poderão ser de domínio público ou privado, sendo de 
responsabilidade do executivo fazer a sua organização como um sistema. 
 
Art. 208. O Sistema Municipal de Áreas Protegidas e Áreas Verdes abrange as 
seguintes áreas: 
 
I - Unidades de Conservação de Proteção Integral e Uso Sustentável que compõem 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação;  
 
II - espaços livres e áreas verdes de logradouros públicos, praças, vias, vielas, 
ciclovias e escadarias;  
 
III - espaços livres e áreas verdes provenientes de parcelamento do solo; 
 
IV - espaços livres e áreas verdes de instituições e serviços públicos e privados de 
educação, saúde, cultura, lazer, abastecimento, saneamento, transporte, 
comunicação e segurança;  
 
V - espaços livres e áreas verdes com vegetação nativa em estágio avançado em 
imóveis residenciais e não residenciais;  
 
VI - Áreas de Preservação Permanente (APP) inseridas em imóveis de propriedade 
pública ou no interior de imóveis privados, conforme Lei nº 12.651/12;  
 
VII - Reserva Legal;  
 
VIII - Corredores ecológicos; 
 
IX - Áreas de Preservação Ambiental (APA). 
 
Parágrafo único. Essas áreas deverão fornecer áreas de lazer e práticas sociais, 
promover a paisagem e contribuir para a função ecológica, produtiva e urbanística 
do município. 
 
Art. 209. São objetivos do Sistema de Áreas Protegidas e Áreas Verdes: 
 
I – proteger a biodiversidade; 
  
II – preservar as áreas de prestação de serviços ambientais; 
 
III – proteger e recuperar os remanescentes de Mata Atlântica; 
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IV – qualificar áreas verdes públicas; 
 
V - estimular a preservação de áreas verdes em propriedades privadas; 
 
VI – executar o previsto no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 
 
Art. 210. São diretrizes norteadoras dos objetivos do Sistema de Áreas Protegidas 
e Áreas Verdes: 
 
I - aumentar a oferta de áreas verdes públicas;  
 
II - revitalizar as áreas verdes e espaços livres deteriorados, inclusive cobertura 
vegetal e solo; 
 
III - recuperar áreas de APP;  
 
IV – promover a ligação entre áreas verdes e espaços livres por arborização urbana 
e caminhos verdes; 
 
V – compatibilizar o uso das áreas verdes com a conservação ambiental no sistema; 
 
VI – promover parcerias entre o setor público e privado para manutenção e 
instalação das áreas integrantes do sistema; 
 
VII – promover a conservação dos espaços livres e áreas verdes particulares, por 
meio dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade e da legislação ambiental 
vigente; 
 
VIII - incentivar a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) 
no município, dando enfoque na proteção de remanescentes do Bioma Mata 
Atlântica;  
 
IX – usufruir das áreas restantes de desapropriação para ampliar a oferta de áreas 
verdes e espaços livres públicos, quando estes não forem utilizados para fins de 
interesse social; 
 
X – desenvolver ferramentas de proteção à biodiversidade, uso sustentável e 
divisão justa e equitativa dos benefícios vindos da utilização de recursos genéticos, 
conforme os objetivos da Convenção sobre a Diversidade Biológica – CDB; 
 
XI – controlar as invasões de espécies animais e vegetais, priorizando a fauna 
silvestre em detrimento de animais domésticos errantes; 
 
XII – incentivar e dar suporte à agricultura urbana em espaços vazios; 
 
XIII – priorizar a utilização de espécies nativas e importantes para a avifauna na 
arborização urbana; 
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XIV – melhorar a gestão participativa nas Unidades de Conservação e parques 
urbanos; 
 
XV – proteger e recuperar as áreas verdes de forma coerente com o 
desenvolvimento socioambiental e econômico do município.  
 

Seção III 

 

Das Áreas de Preservação Permanente 

 

Art. 211. Áreas de Preservação Permanente - APP são áreas protegidas nos 
termos da Lei Federal nº 12.651/2012, cobertas ou não por vegetação nativa, com 
a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo 
e assegurar o bem-estar das populações humanas. 
 
§ 1º A delimitação das Áreas de Preservação Permanente deverá obedecer aos 
limites fixados no art. 4º da Lei Federal nº 12.651/2012. 
 
§ 2º No âmbito do Município de Paraguaçu, as APPs estão inclusas nas 
demarcações de ZEPAM 1, no perímetro urbano e na Rede Hídrica e Ambiental. 
 
§ 3º As demarcações dispostas no parágrafo anterior não excluem outras áreas do 
Município que apresentarem as características descritas no Código Florestal. 
 
Art. 212. A intervenção e supressão em Área de Preservação Permanente somente 
poderá ser autorizada nos casos de interesse social, utilidade pública ou baixo 
impacto, mediante anuência do órgão ambiental competente quando estas forem 
devidamente caracterizadas e motivadas por procedimento administrativo 
autônomo e prévio, atendendo às normas cabíveis, o Plano Diretor Municipal, o 
Zoneamento e, quando existentes, os Planos de Manejo das Unidades de 
Conservação. 
 
§ 1º A autorização de supressão e intervenção será regulamentada por decreto do 
Executivo, que estabelecerá as condicionantes para o licenciamento e 
compensação ambiental. 
 
§ 2º As intervenções localizadas em áreas consolidadas no perímetro urbano 
estarão condicionadas a apresentação de um estudo técnico específico, que será 
aplicado como instrumento de avaliação de impactos ambientais dado pela Política 
Nacional do Meio Ambiente, como forma de garantir a manutenção e recuperação 
das funções socioambientais do local.  
 
Art. 213. Na Reurb dos núcleos urbanos informais que ocupam Áreas de 
Preservação Permanente, a regularização fundiária será admitida por meio da 
aprovação do projeto de regularização fundiária, caso estejam em conformidade 
com os artigos 64 e 65 da Lei n.º 12.651/12. 
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Seção IV 

 

Das Áreas Verdes 

 
Art. 214. São consideradas áreas verdes todos os espaços, de domínio público ou 
privado, onde exista vegetação predominante, seja ela natural, nativa ou 
recuperada, sendo proibida toda a construção de moradias. 
 

§ 1º A utilização das áreas verdes priorizará atividades de lazer, recreação, 
melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção de manifestações e bens 
culturais. 
 
§ 2º As áreas verdes envolvem as demarcações definidas no zoneamento como 
ZEPAM 1, ZEPAM 2 e ZEPEC 2. 
 
§ 3º As áreas verdes de domínio particular poderão ser inclusas no Sistema de 
Áreas Verdes e Áreas Protegidas, por solicitação do proprietário ou por legislação 
municipal. 
 
Art. 215. Para criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes, o município, 
utilizando-se do direito de preempção, terá preferência na aquisição de imóveis 
urbanos objetos de alienação onerosa entre particulares. 
 
Art. 216. A implantação de instalações de lazer, recreação e uso coletivo nas áreas 
verdes existentes ou que vierem a ser criadas, deverão considerar os parâmetros 
urbanísticos da zona em que cada uma delas se enquadra. 
 

§ 1º Os espaços de lazer de uso coletivo correspondem aos locais destinados às 
atividades esportivas, culturais, educativas e recreativas, bem como suas 
instalações.  
 
§ 2º O Executivo deverá definir a implantação de equipamentos públicos sociais 
nas áreas verdes públicas, desde que sejam seguidos os parâmetros urbanísticos 
da zona e sejam realizadas melhorias e manutenções necessárias. 
 
Art. 217. O cadastramento das áreas deverá ser revisto periodicamente, a fim de 
garantir a integridade do Sistema, com o intuito de corrigir aquelas que forem 
descaracterizadas ou tiverem seus atributos ambientais alterados. 
 
Art. 218. As áreas verdes que não estiverem dentro das condições estabelecidas, 
estarão sujeitas à proibição de ampliação de ocupação ou aproveitamento do solo, 
sendo permitidas apenas reformas essenciais para a higiene e segurança das 
edificações, instalações e equipamentos. 
 
Parágrafo único. A proibição mencionada no caput desse artigo só não será 
aplicada para os casos em que sejam previstos equipamentos públicos sociais e 
regularização fundiária para fins de assentamentos habitacionais, devidamente 
comprovados. 
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Seção V 

 

Dos Planos Municipais de Meio Ambiente 

 
 

Subseção I 

 

Do Plano Municipal de Meio Ambiente 

 
Art. 219. O Plano Municipal de Meio Ambiente deverá ser elaborado no prazo de 
360 (trezentos e sessenta) dias da data da publicação desta Lei, e estabelecerá as 
diretrizes para a atuação do governo municipal orientadas para o alcance dos 
seguintes objetivos: 
 
I - promover o desenvolvimento sustentável;  
 
II – fomentar o turismo ecológico no Município de Paraguaçu. 
 
Art. 220. A elaboração do Plano Municipal de Meio Ambiente deverá ter a anuência 
do Conselho Municipal de Meio Ambiente e contemplar, no mínimo, os seguintes 
temas:   
 
I – criação e manutenção de unidades de conservação e outras áreas protegidas;  
  
II – proteção e controle dos recursos hídricos; 
  
III – controle da poluição e degradação ambiental; 
  
IV – exploração sustentável dos recursos minerais existentes no território municipal; 
 
V – recuperação e conservação do ambiente urbano e rural; 
  
VI – arborização urbana e paisagismo dos logradouros e espaços públicos; 
  
VII – educação ambiental. 
 
Art. 221. São diretrizes do Plano Municipal de meio ambiente:  
 
I – Para as áreas protegidas: 
 
a) identificar e demarcar paisagens naturais de notável beleza cênica e áreas com 
características relevantes para a preservação da diversidade de ecossistemas 
naturais, com enfoque nos remanescentes de mata atlântica, além de áreas com 
vistas à recuperação e restauração de ecossistemas degradados, promovendo a 
implementação de ações de proteção e fiscalização, a elaboração de Planos de 
Manejo e a criação de Unidades de Conservação, quando couber; 
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b) identificar e criar outras áreas de interesse especial para a proteção de 
mananciais ou do patrimônio cultural e paisagístico, além de áreas de interesse 
turístico, em observação às legislações federal, estadual e municipal; 
 
c) promover adequada gestão das referidas áreas protegidas no município. 
 
II- Para proteção e controle dos recursos hídricos do município: 
 
a) proteger as cabeceiras e margens de rios, ribeirões e córregos; 
 
b) proteger os mananciais, em especial a bacia do córrego Taquari, principal 
responsável pelo abastecimento da sede urbana; 
 
c) incentivar e promover a revitalização de matas de topo, de encostas e ciliar dos 
rios, ribeirões e córregos; 
 
d) proteger os recursos hídricos do município contra os impactos ambientais 
causados pela urbanização, indústrias, mineradoras e por outros agentes; 
 
e) proteger o nível de permeabilidade das bacias; 
 
f) promover tratamento de fundo de vale dos cursos d’água da sede, integrando-os 
à paisagem urbana, com tratamento paisagístico e implantação de ciclovias e 
equipamentos de lazer, onde couber; 
 
g) apropriar das propostas efetuadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Entorno 
do Reservatório de Furnas – GD3; 
 
h) apropriar das propostas e estudos técnicos realizados pelas agências 
governamentais e organizações não-governamentais. 
 
III- Para controle dos recursos minerais existentes no território municipal: 
 
a) delimitar as áreas onde a atividade mineradora é permitida sem riscos de 
prejuízos à qualidade ambiental do município; 
 
b) cadastrar, identificar e caracterizar dragas e mineradoras atuantes no município; 
 
c) acompanhar estudos e planos de controle ambientais das atividades de 
mineração no município em processo de licenciamento ambiental preventivo ou 
corretivo;  
 
d) levantar dados e acompanhar o cumprimento das condicionantes propostas pelo 
COPAM, pelo Ministério Público e pelo CODEMA local; 
 
e) proceder ao levantamento de dados para avaliação da expansão das atividades 
de mineração no município; 
 
f) acompanhar os planos de encerramento e a devida reabilitação das áreas 
mineradas. 
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IV- Para controle da poluição e degradação ambiental: 
 
a) efetuar o cadastramento das atividades industriais, revenda e abastecimento de 
combustíveis, comerciais, dos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde 
e de outras atividades consideradas impactantes no município, denominando, 
classificando e quantificando os agentes poluentes; 
 
b) promover ações de monitoramento e fiscalização no município, integradas às 
dos órgãos federais e estaduais, no controle de poluição visual, hídrica, do solo, do 
ar e sonora, dando conhecimento público de seus resultados. 
 
V- Para a recuperação e conservação do meio ambiente urbano e rural: 
 
a) acompanhar e fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental federal, estadual 
e municipal, notadamente a Lei Estadual 14.309, de 19 de junho de 2002, que 
dispõe sobre a política florestal e de proteção à biodiversidade no Estado de Minas 
Gerais, alterada pela Lei 15.027, de 19 de janeiro de 2004;  
 
b) implantar hortos e minibosques com espécies de crescimento rápido, 
preferencialmente características da paisagem regional, com a participação e 
envolvimento da população local no processo de manutenção; 
 
c) incentivar programas de “adoção” de praças, canteiros e áreas verdes pela 
iniciativa privada; 
 
d) preservar e revitalizar cabeceiras de cursos d’água e matas de topo e ciliares; 
 
e) estimular a adoção de técnicas alternativas de pavimentação de vias, como 
forma de evitar a impermeabilização do solo; 
 
f) promover a recuperação ambiental de áreas degradadas, por meio de reposição 
e revitalização da vegetação e recomposição de erosões do solo;  
 
g) recuperar as áreas desativadas dos depósitos de lixo e bota-fora, transformando-
as em espaços públicos, quando couber. 
 
VI- Para a arborização urbana e paisagismo dos logradouros e espaços públicos: 
 
a) promover e complementar a arborização dos logradouros e espaços públicos, 
inclusive nos novos loteamentos ou empreendimentos que envolvem o 
parcelamento do solo, sempre garantindo a diversificação da vegetação no 
paisagismo urbano e respeitando os critérios de preservação do patrimônio 
histórico e cultural; 
 
b) substituir ou suprimir espécies plantadas nos casos de conflitos irreversíveis com 
as estruturas de serviços e ordenamentos urbanos; 
 
c) promover a manutenção das espécies que inclua, além das práticas agronômicas 
necessárias, a proteção física das mudas suscetíveis ao vandalismo; 
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d) consolidar o paisagismo das praças públicas, em consonância com as diretrizes 
de proteção e preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural. 
 
VII- Para a educação ambiental: 
 
a) promover educação ambiental nas escolas como tema transversal em todos os 
níveis de ensino, em conformidade com a Lei Federal 9.795, de 27 de abril de 1999; 
 
b) realizar campanhas educativas e de conscientização sanitária e ambiental, 
dando ênfase aos aspectos locais de conservação e recuperação do meio 
ambiente, nas associações de bairro e outras, com enfoque na preservação do 
manancial do Taquari; 
 
c) utilizar-se dos equipamentos públicos disponíveis e das áreas de preservação 
em projetos de educação ambiental, especialmente o Parque Coronel Olyntho 
Oliveira Leite; 
 
d) divulgar os dados ambientais do município, promovendo o conhecimento e 
participação pública na hierarquização dos problemas e na definição de prioridades, 
com vistas a um trabalho de apoio a programas de recuperação e conservação 
ambiental; 
 
e) estabelecer os dados ambientais do município, promovendo o conhecimento e 
participação pública na hierarquização dos problemas e na definição de prioridades, 
com vistas a um trabalho de apoio a programas de recuperação e conservação 
ambiental. 
 

Subseção II 

 

Do Plano Municipal de Mata Atlântica 

 
Art. 222. O Plano Municipal da Mata Atlântica, conforme disposto no art. 38 da Lei 
Federal nº 11.428 de 2006, deve ser elaborado de forma participativa, considerando 
as ações e áreas prioritárias para recuperação e conservação, a partir de 
levantamento completo das espécies do bioma existentes no município e 
diagnóstico da situação atual. 
 
Parágrafo único. O Plano Municipal da Mata Atlântica deverá: 
 
I -  ser elaborado em até 360 (trezentos e sessenta) dias após a aprovação deste 
Plano Diretor; 
 
II - estabelecer conexões entre os instrumentos propostos para o planejamento 
ambiental e urbanístico;  
 
III - prever fontes e gastos financeiros;  
 
IV - estabelecer estratégias de monitoramento;  
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V - ter anuência do Conselho Municipal de Meio Ambiente.  
 

 

CAPÍTULO III 

 

POLÍTICA E SISTEMA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL 

 
Art. 223. O Sistema de Infraestrutura Municipal é composto pela Rede Estrutural 
de Transporte Coletivo, pelo Sistema de Saneamento Ambiental, pelos 
equipamentos, serviços, infraestrutura, instalações e processos referentes a 
utilidade pública de:  
 
I - abastecimento de gás;  
 
II - rede de dados e fibra ótica;  
 
III - rede de telecomunicação;  
 
IV - rede de fornecimento de energia elétrica;  
 
V - outros serviços de infraestruturas. 
 
§ 1º A autorização dos termos e condições da instalação das obras, 
empreendimentos e serviços do Sistema de Infraestrutura, com destinação 
unicamente a serviços de utilidade pública, será de responsabilidade do Poder 
Público.  
 
§ 2º O Sistema de Infraestrutura Municipal poderá ser instalado em qualquer 
macrozona, macroárea e zona, salvo na Macroárea de Preservação de 
Ecossistemas Naturais. 
 
Art. 224. São objetivos da Política e do Sistema de Infraestruturas Municipal: 
 
I - organizar a ocupação e a utilização das infraestruturas instaladas e os futuros 
projetos de instalação;  
 
II - garantir equidade no ordenamento dos serviços no território; 
  
III - estruturar e monitorar o uso do subsolo pelas concessionárias dos serviços do 
Sistema de infraestrutura; 
 
IV – estimular pesquisas e o desenvolvimento de novas tecnologias para o melhor 
uso dos recursos do sistema de infraestrutura e utilidade pública;   
 
V – proporcionar uma gestão integrada da infraestrutura, do uso do subsolo e do 
espaço aéreo urbano, com o intuito de garantir o compartilhamento das redes, 
coordenando as decisões das concessionárias e dos prestadores de serviços, 
assegurando a conservação urbanística e ambiental; 
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VI – determinar medidas de gestão do município, estado e união para os serviços 
de interesse da população, como o abastecimento de água, tratamento de esgoto, 
gestão integrada de resíduos sólidos, energia e telefone; 
 
VII - assegurar investimentos nas infraestruturas;  
 
VIII – responsabilizar-se pela distribuição igualitária dos ônus e benefícios das 
obras e serviços de infraestrutura urbana; 
 
IX - organizar o cadastramento das redes de água, esgoto, telefone, energia 
elétrica, cabos e demais redes que utilizam o subsolo e o espaço aéreo, 
gerenciando um sistema de informação com base cartográfica georreferenciada 
das redes de infraestrutura;  
 
X – estimular a instalação de projetos de cogeração de energia nos espaços 
urbanos.  
 
Art. 225. As ações, programas e investimentos, públicos ou privados, destinados à 
funcionalidade do Sistema de Infraestrutura devem seguir as seguintes orientações: 
 
I - assegurar o acesso universal à infraestrutura urbana e aos serviços de utilidade 
pública; 
  
II – garantir a preservação do subsolo e lençol freático através do correto isolamento 
das redes de serviços, durante a manutenção e implantação do Sistema de 
Infraestrutura;  
  
III - definir galerias técnicas nas vias de maior concentração de redes de 
infraestruturas, para a fixação de equipamento das infraestruturas de serviços, 
públicos ou privados, nas vias, subsolo ou espaços aéreos;  
 
IV – assegurar o uso racional da ocupação das infraestruturas dos serviços 
instalados e por instalar, com correto compartilhamento, evitando duplicidade de 
equipamentos;  
 
V – garantir que o processo de instalação e manutenção dos equipamentos e 
serviços de infraestruturas e utilidade pública ocorra de forma eficiente, não 
gerando incômodo aos moradores e usuários locais, exigindo a reparação das vias, 
calçadas e logradouros públicos;  
 
VI – responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de saúde e ambiental, 
exigindo laudos técnicos sobre a consequência na qualidade da saúde e vida 
humana, como precaução, nas instalações e manutenções das infraestruturas dos 
serviços de telecomunicação emissores de radiação eletromagnética;  
 
VII – desenvolver políticas de preservação do subsolo, com a proibição de material 
radioativo, promovendo ações de descontaminação. 
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CAPÍTULO IV 

 

POLÍTICA E SISTEMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

 
Art. 226. O Sistema de Saneamento Ambiental, de acordo com a Lei n° 11.445/07, 
corresponde ao conjunto de ações voltadas para saúde pública e proteção ao meio 
ambiente, compreendendo:   
 
I – abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e 
instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a 
captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 
 
II - esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos 
esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 
ambiente; 
 
III - limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza 
de logradouros e vias públicas; 
 
IV -  drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das 
respectivas redes urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 
operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou 
retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final 
das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas; 
 
V - políticas socioeducativas: atividades voltadas para a sensibilização da 
população referente às questões ambientais; 
 
VI - promoção de programas: conjunto de atividades voltadas para a redução, reuso 
e reciclagem dos resíduos sólidos. 
 
Art. 227. São objetivos do Sistema de Saneamento Ambiental: 
 
I – garantir o acesso ao saneamento básico em todo o território do município; 
 
II – conservar os recursos hídricos e ambientais; 
 
III – recuperar os cursos d’água degradados; 
 
IV – instituir políticas de não gerar, reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos sólidos, 
destinar o tratamento adequado para uma disposição final adequada sem afetar o 
meio ambiente.  
  
Art. 228. São diretrizes do Sistema de Saneamento Ambiental: 
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I – garantir a integração e funcionalidade de todos os sistemas relacionados ao 
saneamento ambiental, com os serviços e programas, de ordem municipal, 
estadual e federal; 
  
II – garantir a integração dos sistemas públicos e privados; 
  
III – promover ações preventivas do controle dos recursos hídricos, drenagem 
urbana, disposição dos resíduos sólidos e recuperação dos mananciais e unidades 
de conservação ambiental; 
 
IV – exercer medidas de avaliação sistêmica dos mananciais, como Plano de 
Segurança das Águas (PSA), recomendado pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e apoiado pela FUNASA; 
  
V – mitigar as perdas de água no sistema; 
  
VI – promover a coleta de dados para obter indicadores sanitários, epidemiológicos 
e ambientais, para desenvolver as estratégias de melhoria do Sistema de 
Saneamento Ambiental;   
 
VII – desenvolver programas de educação ambiental para ressaltar a importância 
da qualidade no saneamento básico;  
  
VIII – promover programas com a participação popular para a avaliação e 
monitoramento da aplicação do Sistema de Saneamento Ambiental; 
 
IX - integrar o Plano Municipal de Saneamento Ambiental ao Plano de Habitação 
Social;  
 
X – considerar a legislação de proteção aos recursos hídricos e áreas ambientais, 
principalmente na Macrozona de Desenvolvimento Rural Sustentável;   
 
XI - aderir à política nacional de saneamento, instituída pela Lei Federal nº 
11.445/07.  
 

Seção I 

 

Do Plano Municipal Saneamento 

 
Art. 229. O Plano Municipal de Saneamento deverá ser elaborado em até 360 
(trezentos e sessenta) dias após a sanção deste Plano Diretor, de modo a abordar 
os objetivos e diretrizes do Sistema de Saneamento Ambiental e os seguintes 
tópicos:  
 
I – coleta de dados de indicadores sanitários para criar um diagnóstico do município 
com foco nas demandas sociais;   
  
II – definição de estratégias com metas a curto, médio e longo prazo, considerando 
os objetivos e diretrizes do Produto 7; 
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III – definição de programas, ações e projetos necessários para o alcance das 
metas do inciso anterior, assim como a elaboração do planejamento financeiro;  
 
IV - preparação de medidas emergenciais para casos de problemas na 
funcionalidade do Sistema de Saneamento Ambiental; 
  
V - definição de procedimentos de avaliação e monitoramento do Sistema de 
Abastecimento Ambiental, e das ações e programas a serem implementados;  
 
VI – elaboração de propostas para os serviços de: abastecimento de água, 
tratamento de esgoto, manejo dos resíduos sólidos e limpeza urbana, manejo das 
águas pluviais e drenagem, controle de vetores e preservação e recuperação dos 
mananciais do município; 
 
VII - revisão do Plano Municipal de Saneamento a cada 4 anos.  
 

Seção II 

 

Do Sistema de Abastecimento de Água 

 
Art. 230. O Sistema de Abastecimento de Água é composto pela infraestrutura de 
captação, tratamento adequado, armazenamento, adução e distribuição de água 
para as residências, além do cuidado com os mananciais.  
 
Parágrafo único. Os programas, ações e investimentos necessários para o 
funcionamento desse Sistema, deverão ser baseados nos objetivo estabelecidos 
neste capítulo, além da universalização do acesso à água, com segurança e 
qualidade.  
 
Art. 231. São diretrizes do Sistema de Abastecimento de Água: 
 
I – planejar a expansão da rede de abastecimento de água para todo o perímetro 
urbano;   
 
II – garantir que o Sistema de Abastecimento de Água e o Plano de Habitação 
Social estejam integrados, a fim de assegurar o acesso a água potável em regiões 
com necessidades de regularização fundiária ou assentamentos precários; 
 
III – desenvolver estratégias para o abastecimento de água em regiões afastadas 
dos centros urbanos, como a Macroárea de Desenvolvimento Rural Sustentável; 
 
IV – executar ações para diminuir perdas e desperdícios no sistema;  
 
V – definir medidas de manutenção e recuperação das bacias hidrográficas 
utilizadas para o abastecimento de água; 
 
VI – gerenciar e cadastrar as redes existentes no Sistema. 
  
Art. 232. As ações, programas e investimentos necessários para o Sistema de 
Abastecimento de Água são: 
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I – projetar a expansão da rede de abastecimento de água para todo o perímetro 
urbano;  
 
II – desenvolver programas socioeducativos para o uso racional da água; 
 
III – criar programas e ações de conservação da capacidade de abastecimento de 
água pelas bacias hidrográficas do Rio Sapucaí, Rio Machado, Ribeirão do Carmo, 
Córrego do Rosário, Córrego Juventino e Córrego Taquari; 
 
IV – adicionar, regularizar e aprimorar o Sistema de Abastecimento de água de 
Paraguaçu;   
 
V – criar medidas de assistências para o bairro de Guaipava sobre as questões de 
abastecimento de água;  
 
VI – executar procedimentos de análise de água nas regiões não atendidas pelas 
redes de abastecimento; 
 
VII – introduzir programas de educação ambiental nas regiões não atendidas pela 
rede de abastecimento de água do setor público, com o objetivo de orientar quanto 
a importância da qualidade da água consumida;  
 
VIII – definir metas a curto, médio e longo prazo para as aplicações das orientações 
descritas, além de medidas de melhoramento do Sistema de Abastecimento de 
Água.    
 

Seção III 

 

Do Sistema de Esgotamento Sanitário 

 
Art. 233. O Sistema de Esgotamento Sanitário é formado pela infraestrutura de 
coleta dos efluentes gerados nas residências, transporte, tratamento adequado e 
disposição final no meio ambiente, sem impacto ambiental dos cursos d’água.  
 
Parágrafo único. O objetivo do Sistema é a universalização do atendimento ao 
esgotamento sanitário. 
 
Art. 234. São diretrizes do Sistema de Esgotamento Sanitário: 
 
I – eliminar todo tipo de lançamentos de esgoto inadequado, como em cursos 
d’água ou no sistema de drenagem, por exemplo; 
 
II – aprimorar e completar o Sistema existente, evitando problemas com a 
disposição final inadequada; 
 
III – garantir que o Sistema de Esgotamento Sanitário e o Plano de Habitação Social 
estejam integrados, para que haja o acesso das redes de saneamento nas regiões 
com necessidades de regularização fundiária e em assentamento precários;  
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IV – cadastrar e gerenciar as redes de esgotamento existentes.   
 
Art. 235. As ações, programas e investimentos prioritários para o desenvolvimento 
do Sistema de Esgotamento Sanitário são: 

 

I – ampliar a rede de esgotamento sanitário para que atinja a totalidade do perímetro 
urbano; 
  
II – criar programas de esgotamento sanitários nas regiões onde há dificuldade de 
introduzir a infraestrutura das redes de abastecimento, como nas regiões rurais e 
no bairro de Guaipava, por exemplo. Desenvolver programas com o uso de 
tecnologias sustentáveis como fossa séptica, biodigestor ou tanque de 
evapotranspiração, de acordo com a legislação estadual e os Planos de Manejo 
das Unidades de Conservação; 
  
III – prever ações de assistência para o bairro de Guaipava nas questões de 
esgotamento sanitário; 
  
IV – desenvolver programas de educação ambiental nas áreas não atendidas pela 
infraestrutura das redes de esgotamento, com o intuito de orientar sobre a 
importância do descarte adequado do esgoto doméstico; 
  
V – definir metas a curto, médio e longo prazo para a melhoria do Sistema de 
Esgotamento Sanitário. 

 

Seção IV 

 

Do Sistema de Drenagem Municipal 

 
Art. 236. O Sistema de Drenagem é definido como o conjunto formado pelas 
características geológicas e hidrológicas e pela infraestrutura de macro e 
microdrenagem instaladas. 
 
Art. 237. A funcionalidade do Sistema de drenagem Municipal está condicionada à 
adoção de medidas que garantam o escoamento, como fundo de vales, linhas e 
canais de drenagem e talvegue, infraestruturas de micro e macrodrenagem e 
sistemas de áreas de vegetação protegida.   
 
Art. 238. São objetivos do Sistema de Drenagem: 
 
I - redução dos riscos de uma drenagem inadequada, como inundações, 
deslizamentos e problemas sociais; 
 
II - diminuição dos impactos ambientais pela poluição hídrica e assoreamento 
 
III – recuperação dos rios e fundo de vales.  
 
Art. 239. São diretrizes do Sistema de Drenagem: 
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I – conciliar a legislação de Uso e Ocupação do Solo com as áreas passíveis a 
problemas com chuvas, como as várzeas, parte baixa das ruas de alto declive, 
áreas planas desfavoráveis ao escoamento da água, entre outros; 
  
II – garantir espaços para o controle do escoamento das águas pluviais;  
 
III – desenvolver análise qualitativa para a preservação dos cursos hídricos; 
  
IV – elaborar o controle dos dados hidrológicos das bacias do município, com o 
intuito de mapear as áreas com risco de inundação; 
  
V – desenvolver o tratamento urbanístico nas infraestruturas do Sistema de 
Drenagem; 
 
VI – envolver a participação popular no planejamento e implantação das medidas 
necessárias;   
  
VII – garantir integração com os demais serviços de saneamento ambiental 
presente no município.   
 
Art. 240. As ações, programas e investimentos prioritários para o Sistema de 
Drenagem são: 
 
I – projetar o Sistema de Drenagem municipal, de forma eficiente, com estrutura 
separada do Sistema de Esgotamento Sanitário; 
 
II - criar o Plano de Macrodrenagem; 
  
III – mapear as bacias hidrográficas que cercam o município, a fim de obter dados 
e análises de micro e macrodrenagem; 
  
IV – planejar e implantar estruturas para a dissipação de energia das águas 
escoadas, para diminuir a velocidade de chegada nos cursos hídricos, impedindo 
dessa forma a erosão de margem; 
  
V – elaborar ações que diminuam a poluição difusa para os rios; 
 
VI – adotar o uso de pisos drenantes para a pavimentação das vias e calçadas; 
  
VII – monitorar as bacias que cercam o município, e assim determinar o diagnóstico 
do Sistema de Drenagem de Paraguaçu; 
 
VIII – definir metas a curto, médio e longo prazo para a aplicação das orientações 
citadas e melhoria do Sistema de Drenagem. 
 
Art. 241. O Município elaborará o Plano de Macrodrenagem, em até 360 (trezentos 
e sessenta) dias após a sanção deste Plano Diretor que, além dos objetivos e 
diretrizes aqui estabelecidas, deverá conter: 
 
I – identificação de bacias hidrográficas do município; 
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II – estabelecimento do diagnóstico e prognóstico hidrológico; 
 
III – planejamento de medidas que aumente a capacidade de escoamento nos rios; 
 
IV – criação de uma gestão de dados através do monitoramento dos elementos 
hidrológicos e pluviométricos;  
  
V – identificação das regiões suscetíveis a inundações, enchentes e alagamentos;  
 
VI – criação de políticas de preservação das áreas de várzeas;  
 
VII – planejamento de medidas de prevenção de problemas de macrodrenagem;  
 
VIII – regularização das áreas verdes e de lazer do município, com preceitos sobre 
a hierarquização e os parâmetros de provisão e distribuição dessas áreas 
destinadas a preservação e ao lazer;  
 
IX – definição das ações a curto, médio e longo prazo para a aplicação do Sistema 
de Macrodrenagem;  
  
X - revisão do Plano de Macrodrenagem a cada 4 anos.  
 

Seção V 

 

Do Sistema de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

 
Art. 242. O Sistema de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos nos serviços 
prestados, incluindo as infraestruturas, equipamentos, políticas e instalações 
operacionais, tendo em vista o manejo eficaz dos resíduos sólidos e limpeza 
urbana. 
 
Art. 243. São objetivos do Sistema de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: 
 
I - redução, reutilização, reciclagem e tratamento adequado dos resíduos sólidos, 
com disposição final sem impacto ambiental; 
 
II – apoio a comportamentos sustentáveis de consumo e bens de serviço para a 
população; 
 
III - integração de instituições públicas e privadas para a cooperação técnica e 
financeira na gestão dos resíduos sólidos; 
 
IV - diminuição do volume de resíduos sólidos produzidos. 
 
Art. 244. São diretrizes do Sistema de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: 
 
I – efetuar as ações e programas com base nas diretrizes e determinações da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei federal n.º 12.305/2010;  
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II – promover políticas socioeducativas com o intuito de reduzir a produção de 
resíduos sólidos; 
 
III – estimular a separação dos resíduos sólidos nas fontes geradoras, através da 
adoção de políticas socioeducativas; 
  
IV - incentivar a retenção dos resíduos sólidos nas fontes de geração; 
 
V – desenvolver a coleta seletiva para os diferentes tipos de resíduos; 
  
VI – garantir a destinação final adequada para cada tipo de resíduos sólidos; 
  
VII – estimular a inclusão socioeconômica dos catadores de material reciclável;  
 
VIII – desenvolver políticas de incentivo para os catadores de materiais recicláveis; 
  
IX – estimular a sustentabilidade econômica;  
 
X - promover programas de educação ambiental, a fim de informar a população 
quanto a importância do manejo eficiente dos resíduos sólidos; 
 
XI – promover reuniões com os representantes da sociedade, para analisar e 
discutir medidas de melhoramento para o Sistema de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos; 
  
XII – desenvolver medidas para o manejo efetivo dos resíduos sólidos. 
 
Art. 245. O Sistema de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é constituído por 
serviços e programas que pertencem as seguintes infraestruturas:  
  
I - coleta seletiva;  
 
II – locais destinados para o processamento de resíduos secos e orgânicos da 
coleta seletiva; 
 
III – locais para centrais de triagem, transbordo e reciclagem de resíduos sólidos e 
da construção civil;  
 
IV – locais destinados a compostagem e biodigestores anaeróbios; 
 
V – locais para centrais de transbordo de resíduos domiciliares e limpeza urbana; 
 
VI – postos obrigatórios de entrega de resíduos destinados a logística reversa; 
 
VII – locais para destinação do tratamento de resíduos do serviço de saúde; 
 
VIII – locais para o manejo de resíduos industriais;  
 
IX – locais para destinação de resíduos sanitários e da construção civil;  
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X – pontos de recebimentos de resíduos diversos. 
 
Art. 246. Os programas, ações e investimentos que compõem o Sistema de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos são: 
 
I – elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 
 
II – acompanhamento da aplicação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos, com base nas orientações e diretrizes deste Título; 
  
III – promoção de políticas de coleta seletiva de resíduos secos e orgânicos em 
todo município;  
 
IV – substituição dos depósitos de lixo por aterro sanitário; 
  
V – estabelecimento de lugares para instalar centrais de processamento da coleta 
seletiva de resíduos secos e orgânicos, além de planejar os pontos de coleta no 
município; 
  
VI – garantia da integração da gestão de resíduos sólidos com todos os setores do 
município, públicos e privados;  
  
VII – promoção do manejo alternativo dos resíduos orgânicos, como o incentivo do 
produtor reter os resíduos e alternativas de destinação e descarte, garantindo a 
funcionalidade como composto orgânico e fonte de energia;  
 
VIII – estabelecimento das instalações públicas para o descarte de resíduos sólidos 
com base na legislação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela 
Lei n.º 12.305/2010;  
  
IX – criação dos estímulos para as cooperativas e catadores de material reciclado, 
a fim de gerar formas de produção de renda, além de assegurar a inclusão social;  
 
X – implantação das unidades, públicas ou privadas, para o descarte de resíduos 
secos, orgânicos e de construção civil;  
 
XI – estabelecimento dos procedimentos de compras públicas sustentáveis;  
  
XII – criação de parceria com escolas e instituições, públicas e privadas, para 
programas de educação ambiental e comunicação social voltadas ao Plano de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;  
 
XIII – auxílio dos programas desenvolvidos nas escolas e instituições;  
 
XIV – estabelecimento dos procedimentos de compromisso para logística reversa 
com os fabricantes, importadores, distribuidores, e comerciantes, assim como 
previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos;  
  
XV – sugestão de programas e incentivos para a sustentabilidade nas feiras e 
comércios livres, para o uso racional dos resíduos sólidos, de acordo com o Plano 



pág. 115 
 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, através de políticas de compras 
sustentáveis e adoção da coleta seletiva.    
 
Art. 247. Em até 360 (trezentos e sessenta) dias após a sanção deste Plano Diretor, 
o Município elaborará o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que, além 
dos objetivos e diretrizes aqui estabelecidas, deverá: 
 
I – coletar e avaliar os dados da gestão de resíduos sólidos no município, 
considerando indicadores sanitários, epidemiológicos, de saúde, ambientais e 
socioeconômicos; 
 
II – avaliar a realidade de Paraguaçu com os dados da gestão de resíduos sólidos 
e os impactos na qualidade de vida da população, e a partir disso traçar metas a 
curto, médio e longo prazo para cumprir as demandas sociais; 
 
III – promover programas, incentivos e ações para o cumprimento das metas do 
inciso anterior; 
  
IV – integrar o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos com os demais Planos 
Setoriais do município; 
 
V – elaborar ações emergenciais e de contingências em caso da não funcionalidade 
do Sistema de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos;   
  
VI – projetar infraestruturas para o recebimento dos resíduos sólidos;  
  
VII – presenciar os procedimentos periodicamente para a avaliação das ações;  
  
VIII – assegurar que todo o procedimento esteja de acordo com o Sistema de 
Saneamento Ambiental;  
 
IX – revisar o Plano de Gestão Integrada a cada 4 (quatro) anos.  
 

 

CAPÍTULO V 

 

POLÍTICA E SISTEMA DE MOBILIDADE 

 
 

Seção I 

 

Objetivos e Diretrizes do Sistema de Mobilidade 

 
Art. 248. Entende-se por Sistema de Mobilidade Urbana a articulação e integração 
dos componentes estruturadores da mobilidade, modos de transporte, serviços, 
equipamentos, infraestruturas e instalações operacionais, de forma a assegurar 
ampla mobilidade às pessoas e transporte de cargas pelo território, bem como a 
qualidade dos serviços, a segurança e a proteção à saúde de todos os usuários e 
a melhor relação custo benefício social e ambiental.   
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Art. 249. São objetivos da Política e Sistema de Mobilidade: 
 
I – melhorar as condições de mobilidade para toda a população, com conforto e 
segurança;    
 
II – melhorar a integração entre os meios de transporte; 
  
III – melhorar as condições de circulação das cargas, com definição de horários e 
caracterização de veículos e tipos de carga; 
  
IV – reduzir poluições, seja do ar ou sonora; 
  
V – reduzir o tempo de viagem da população; 
 
VI – aumentar o uso de transporte coletivo e transporte ativo;  
  
VII – aumentar a acessibilidade entre diferentes regiões do município.  
 
Art. 250. São diretrizes para programas, ações e investimentos, públicos e 
privados, no Sistema de Mobilidade: 
  
I - priorizar os meios de transporte ativo em relação ao motorizado; 
  
II - priorizar os meios de transporte coletivos em relação ao individual, 
principalmente o transporte coletivo público, a fim de atender a parcela da 
população mais vulnerável;  
 
III - instalar sistema cicloviário; 
 
IV - estruturar e melhorar as ligações das diferentes regiões do município; 
 
V - estruturar e melhorar as ligações do sistema viário; 
  
VI - instalar o sistema de transporte público coletivo; 
  
VII – promover boa infraestrutura do sistema viário, de modo que as vias 
proporcionem conforto e segurança aos usuários;  
  
VIII – implantar dispositivos de redução da velocidade e controle de tráfego nas vias 
locais; 
  
IX – estabelecer instrumentos de controle da oferta de vagas de estacionamento 
em áreas públicas e privadas, principalmente nas vias de maior demanda por 
vagas, com políticas de estacionamento rotativo; 
  
X – promover o uso mais eficiente dos meios de transporte, com o incentivo das 
tecnologias de menor impacto ambiental; 
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XI – regulamentar e aprimorar o sistema de logística e cargas, visando aumentar 
sua eficiência e reduzir o transporte de cargas no interior do município; 
  
XII – promover a participação de setores da sociedade civil nas fases de 
planejamento e gestão da mobilidade urbana.  
 
Art. 251. São componentes do Sistema de Mobilidade:  
 
I - Sistema de circulação de pedestres;  
 
II - Sistema cicloviário;  
 
III - Sistema de transporte coletivo público e privado;  
 
IV - Sistema viário;  
 
V - Sistema de logística e transporte de cargas; 
 
VI - Sistema aeroviário. 
 

Seção II 

 

Do Plano Municipal de Mobilidade Urbana 

 
Art. 252. A Prefeitura elaborará o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, de acordo 
com os prazos e determinações estabelecidas pela Lei Federal nº 12.587/2012, 
bem como dos objetivos e diretrizes dos arts. 248 e 249 desta lei. 
 
Parágrafo único. O Plano Municipal de Mobilidade Urbana, cuja elaboração é uma 
ação prioritária do Sistema de Mobilidade, deverá ser elaborado de forma 
participativa e conter: 
 
I – ações que garantam maior espaço nas calçadas; 
 
II – ações que garantam a acessibilidade universal, com instalação de rampas, 
adequação de calçadas e acessos às edificações;  
 
III – análise da acessibilidade e mobilidade do município, de modo a propor novas 
medidas efetivas de integração dos meios de transporte, visando que as vias de 
circulação desempenhem adequadamente suas funções e deem vazão ao seu 
volume de tráfego; 
 
IV – medidas tarifárias relacionadas ao transporte público coletivo, após elaboração 
do sistema de transporte público coletivo para o município, visando melhorar as 
condições de mobilidade da população, principalmente dos cidadãos de baixa 
renda; 
 
V – ações para complementação, adequação e melhoria do sistema viário, de modo 
a promover ligações mais eficientes entre os bairros; 
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VI – ações para o planejamento da mobilidade, de maneira a promover maior 
integração das ligações do município com os municípios vizinhos, como Varginha, 
Alfenas e Machado; 
 
VII – ações para implementação de políticas de controle de modos poluentes; 
 
VIII – intervenções para a implementação do sistema cicloviário;   
 
IX – programa para o gerenciamento dos estacionamentos no município, com 
políticas de estacionamento rotativo; 
 
X – gerenciamento da destinação dos recursos federais e do Fundo Municipal de 
Trânsito e Transporte (FMTT).  

 

Seção III 

 

Do Sistema de Circulação de Pedestres 

 
Art. 253. O Sistema de Circulação de Pedestres é definido como o conjunto de vias 
e estruturas físicas destinadas à circulação de pedestres, sendo composto por: 
 
I - calçadas;  
 
II - vias de pedestres (calçadões);  
 
III - faixas de pedestres (elevadas ou não);  
 
IV - passarelas;  
 
V - sinalização específica. 
 
Art. 254. As ações estratégicas do Sistema de Circulação de Pedestres são: 
 
I - ampliação e adequação das calçadas e espaços de convivência, principalmente 
na Zona Central e em locais com maior trânsito de pedestres; 
  
II – melhoria dos acessos e condição dos componentes do sistema de circulação 
de pedestres; 
 
III – integração entre os componentes do sistema de circulação de pedestres e os 
componentes do sistema cicloviário.  
 
Art. 255. Os programas, ações e investimentos, públicos e privados, no Sistema de 
Circulação de Pedestres devem ser orientados segundo as seguintes diretrizes: 
 
I – implantar componentes do sistema de circulação de pedestres, com objetivo de 
reduzir a velocidade do tráfego em locais com grande fluxo de pedestres;  
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II – adaptar os componentes do sistema de circulação de pedestres com melhorias 
principalmente nas calçadas, de forma a propiciar melhoria na mobilidade e 
possibilitar o uso por pessoas com mobilidade reduzida e deficiência visual;  
  
III – instalar mobiliário urbano nas calçadas e calçadões, como lixeiras e bancos, e 
arborização adequada; 
  
IV – priorizar o modo de transporte por circulação de pessoas em relação aos outros 
modais; 
  
V – promover manutenção e melhorias nas travessias, de modo a garantir a 
segurança e o conforto de pedestres; 
 
VI – eliminar barreiras físicas que possam representar riscos à circulação, 
principalmente de crianças, pessoas com mobilidade reduzida e portadoras de 
necessidades especiais;  
  
VII – implantar rampas na área central, de modo a melhorar a mobilidade 
principalmente de pessoas com mobilidade reduzida;  
 
VIII - ajustar o tempo do semáforo para que favoreça o pedestre.  
 

Seção IV 

 

Do Sistema Cicloviário 

 
Art. 256. O Sistema Cicloviário é caracterizado por um sistema de mobilidade não 
motorizado, e definido como o conjunto de infraestruturas necessárias para a 
circulação segura dos ciclistas e de ações de incentivo ao uso da bicicleta, sendo 
composto por:  
 
I - ciclovias; 
  
II - ciclofaixas; 
 
III - ciclorrotas; 
  
IV - bicicletários e paraciclos; 
  
V - sinalização específica.  
 
Art. 257. Os programas, projetos e ações públicas e privadas direcionadas ao 
Sistema Cicloviário devem seguir as seguintes diretrizes: 
 
I – implementar os projetos de ciclovias nos locais onde já foram elaborados (no 

fundo de vale do Córrego Juventino desde a Vila Samantha até a confluência com 

o Ribeirão do Carmo; no fundo de vale do Ribeirão do Carmo, desde a Rua Lulu 

Barbosa até a confluência com o Córrego Juventino; no fundo de vale dos córregos 

da Serra e Bomba até o Parque Coronel Olyntho de Oliveira Leite); 
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II – implementar equipamentos urbanos de suporte ao sistema cicloviário no 
município;  
 
III – implementar medidas que incentivem o uso dos meios de transporte ativo;  
 
IV – integrar o sistema cicloviário com o sistema de transporte público coletivo, após 
elaboração dos dois sistemas, de modo a garantir o deslocamento seguro e 
confortável dos ciclistas;  
 
V – integrar os componentes do sistema cicloviário com os demais sistemas de 
meio de transporte.  
 

Seção V 

 

Do Sistema de Transporte Coletivo Público e Privado 

 
Art. 258. O sistema de Transporte Coletivo contempla as infraestruturas e 
equipamentos que proporcionam o deslocamento de um número significativo de 
passageiros, podendo tal sistema ser público ou privado. 
 
 

Subseção I 

 

Do Sistema de Transporte Público Coletivo 

 
Art. 259. O sistema de transporte público coletivo é o conjunto de infraestruturas e 
equipamentos que proporcionam transporte acessível para toda a população, com 
itinerários e preços fixados pelo poder público. 
 
Art. 260. Os componentes do sistema de transporte público coletivo são: 
 
I - veículos que realizam o serviço de transporte público coletivo; 
  
II - pontos de parada;  
 
III - vias públicas; 
  
IV - pátios de manutenção e estacionamento;  
 
V - instalações e edificações de apoio ao sistema.  
 
Art. 261. Os programas, projetos e ações públicas e privadas direcionadas ao 
Sistema de transporte Público Coletivo, seguirão as seguintes diretrizes: 
  
I – implementar sistema coletivo público no município;  
 
II – investir na realização das rotas propostas para o sistema de transporte público 
coletivo com a Rede Estrutural de Transporte Coletivo definido neste Plano Diretor; 
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III – integrar o serviço com os outros sistemas de mobilidade; 
 
IV – articular os itinerários de modo a atender a parcela da população que demanda 
maior quantidade de viagens;  
 
V – garantir conforto, boa sinalização e iluminação nos pontos de parada;  
 
VI – garantir que o valor da tarifa do serviço oferecido seja acessível a toda 
população; 
 
VII – garantir boas condições dos veículos que realizarão o serviço do transporte 
público coletivo, de maneira a proporcionar segurança e conforto aos usuários; 
 
VIII – garantir sinalização e iluminação adequadas nos componentes do sistema de 
transporte público coletivo, como nas vias e nos pontos de parada; 
 
IX – investir em equipamentos que proporcionem acessibilidade nos veículos e nos 
pontos de parada para toda a população, principalmente para pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida. 
 

Subseção II 

 

Do Sistema de Transporte Coletivo Privado 

 
Art. 262. O Sistema de Transporte Coletivo Privado é o conjunto de modos e 
serviços que realizam o trabalho corriqueiro e não corriqueiro de transporte de 
passageiros, de modo não aberto ao público, sem definição de itinerários e com 
preços que não são determinados pelo Poder Público. 
 
Parágrafo único. A utilização de equipamentos, infraestruturas e instalações 
operacionais por parte do Sistema Coletivo Privado será regulamentada por ato do 
Executivo de modo a integrar esse sistema aos modais de transporte público. 
 

Seção V 

 

Do Sistema Viário 

 
Art. 263. O Sistema Viário é definido como o conjunto de infraestruturas 
necessárias para o deslocamento de pessoas e de cargas, sendo composto por:  
 
I - vias estruturais, classificadas como: 
 
a) arteriais primárias: são as rodovias urbanas, como parte da MG-453 e da BR-
491 que passam pelo município de Paraguaçu, e são utilizadas com a finalidade de 
se deslocar entre regiões do município com limite máximo de velocidade de 60 
Km/h.   
 
b) arteriais secundárias: são as vias que conectam regiões da cidade, e, de acordo 
com o exposto no Código de Trânsito Brasileiro, podem ser vias com interseções 
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em nível, vias controladas por semáforos e vias com acessibilidade aos lotes 
lindeiros e às vias secundárias e locais com limite máximo de velocidade de 40 
Km/h.   
  
II - vias não estruturais, classificadas como: 
 
a) coletoras: são vias que propiciam o trânsito dentro das regiões das cidades, 
destinadas a coletar e distribuir o trânsito das vias arteriais e possuem limite 
máximo de velocidade de 30 Km/h; 
 
b) locais: são vias indicadas apenas ao acesso local ou a áreas restritas, 
caracterizadas por interseções em nível não semaforizadas, com limite máximo de 
velocidade de 30 Km/h; 
 
c) ciclovias: são vias destinadas ao uso exclusivo de bicicletas e veículos não-
motorizados, com exceção dos veículos movidos por tração animal, devendo haver 
distinção entre a ciclovia das pistas de rolamento e as vias de circulação de 
pedestres; 
 
d) circulação de pedestres: vias destinadas ao uso de pedestres, sendo permitido 
o tráfego eventual de veículos para acesso às unidades limítrofes, para serviços 
públicos e privados e para a segurança pública, em becos, passagens e vielas 
existentes. 
 
Art. 264. A circulação de ciclistas não deverá sofrer restrição devido à 
hierarquização viária, que se encontra no anexo XV desta Lei. 
 
Art. 265. Deverá ser respeitada a prioridade do sistema de transporte público 
coletivo e a fluidez de tráfego, a fim de garantir a segurança e o acesso da 
população aos lotes lindeiros, permitindo-se o estacionamento de veículos e 
implantação de pontos de táxis nas vias arteriais secundárias, coletoras e locais. 
 
Art. 266. O Município regulamentará, através de instrumentos específicos: 
 
I – a circulação de resíduos e cargas perigosas;  
  
II – o serviço de táxis;  
 
III – os serviços de motofrete;  
  
IV – propostas para a circulação segura de motocicletas; 
 
V – a circulação e o estacionamento de veículos privados e de transporte coletivo 
privado;  
  
VI – a manutenção das calçadas e calçadões;  
 
VII – a instalação de mobiliário urbano, como bancos, canteiros, lixeiras, abrigos e 
pontos de ônibus e pontos de táxi, nos passeios públicos e vias de pedestres.  
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Art. 267. Os programas, projetos e ações públicas e privadas direcionadas ao 
Sistema Viário seguirão as seguintes diretrizes: 
  
I – executar manutenção nas vias, seja com calçamento poliédrico ou pavimento 
asfáltico, de modo a estarem corrigidas, niveladas e com drenagem pluvial 
adequada; 
  
II – garantir acessibilidade e dar manutenção nas vias de circulação de pedestres 
com maior fluxo;    
  
III – investir em melhorias como alargamento, iluminação, sinalização e qualidade 
da pavimentação da Rua Quita Prado, devido à sua importância na conexão entre 
bairros do município; 
  
IV – investir na construção de novas vias, como as propostas no mapa dos Eixos 
de Estruturação e Transformação Local do anexo IV, de modo a distribuir o tráfego 
entre os bairros do município; 
  
V – investir na elaboração de políticas de estacionamento rotativo; 
  
VI – adequar as vias locais para uso conjunto seguro do transporte ativo e do 
transporte motorizado;  
  
VII – adotar medidas de engenharia de tráfego nas vias locais, de modo a disciplinar 
o uso do espaço entre pedestres, bicicletas e veículos; 
 
VIII – adaptar o sistema viário de modo a incentivar o uso do transporte ativo, com 
criação de ciclovias e melhorias no sistema de circulação de pedestres; 
  
IX – garantir as sinalizações horizontal e vertical adequadas em todo o sistema 
viário do município; 
 
X – adequar o tempo de semáforo considerando o uso da via na qual está inserido, 
de modo a garantir a boa fluidez no trânsito.  
 

Seção VI 

 

Do Sistema de Logística e Cargas 

 

Art. 268. O Sistema de Logística e Cargas é o conjunto de sistemas, instalações e 
equipamentos que dão suporte ao transporte, armazenamento e distribuição, 
associado a iniciativas públicas e privadas de gestão dos fluxos de cargas. No qual 
o apoio pode ser a partir de iniciativas públicas ou privadas. 
 
Art. 269. São componentes do sistema de logística e cargas:  
 
I - sistema viário de interesse do transporte de carga; 
  
II – plataformas e terminais logísticos;  
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III – centros de armazenamento, transbordo e distribuição; 
 
IV – veículos de transporte de cargas;  
 
V – pátios de manutenção e estacionamento;  
 
VI – instalações e edificações de apoio ao sistema.  
 
Art. 270. Os programas, projetos e ações públicas e privadas direcionadas ao 
sistema de logística de cargas devem: 
  
I – fiscalizar o registro de proprietários de veículos automotores que tenham 
finalidade de transporte de carga no Cadastro Municipal de Transportes de Cargas, 
conforme Lei nº 1.780/2002;  
  
II – impedir o trânsito de veículos transportadores de cargas das 6:00 horas às 8:00 
horas e das 17:00 horas às 18:30min no município, principalmente nas vias de 
tráfego mais intenso, como a Avenida Dr. Domingos Conde, Rua Prof. Maria do 
Carmo Prado, Rua Presidente Vargas, Rua Quita Prado, Rua Edward Eustáchio de 
Andrade e Rua Governador Valadares;  
  
III – garantir instalação das novas vias propostas neste Plano Diretor, as vias no 
mapa da Rede de Estruturação e Transformação Local (anexo VII), para que haja 
maior estruturação e amplitude de possibilidades no deslocamento e logística de 
cargas do município; 
 
IV- regulamentar e fiscalizar, por meio de políticas de regulamentação e 
monitoramento, o tráfego de veículos de carga, dando atenção às cargas perigosas 
ou superdimensionadas;  
 
V – incentivar a instalação de infraestrutura logística, como pátios de manutenção, 
estacionamento específico no município, plataformas e terminais logísticos, além 
de centros de armazenamento, transbordo e distribuição de cargas;  
 
VI – incentivar o uso da melhor forma possível da infraestrutura logística instalada 
no município, de maneira a aumentar sua eficiência e reduzir seu impacto 
ambiental;  
 
VII – planejar implementar e ampliar a infraestrutura logística em conjunto com as 
demais esferas do governo; 
 

VIII – planejar soluções para os conflitos e interferências entre o sistema de logística 
e cargas e os demais fluxos no município quanto ao abastecimento e descarga, 
dando prioridade às políticas de redução do transporte de cargas no interior do 
município.  
 

Seção VII 

 

Do Sistema de Infraestrutura Aeroviária 
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Art. 271. O Sistema de Infraestrutura Aeroviária é o conjunto de áreas, instalações 
e equipamentos urbanos necessários para possibilitar a circulação de aeronaves, 
sendo composto por:  
 
I - aeródromos e aeroportos; 
 
II - helipontos e heliportos. 
 
Art. 272. Os programas, projetos e ações públicos e privados direcionados ao 
sistema de infraestrutura aeroviária devem:  
 
I – garantir a desocupação da área do aeródromo no município; 
 
II – garantir que qualquer componente do sistema de infraestrutura aeroviária, 
existente ou novo projeto no município, tenha integração com outros modos de 
transporte.  
 
Art. 273. A instalação de novos componentes no sistema de infraestrutura 
aeroviária no município ficará condicionada:  
 
I – ao planejamento e organização do sistema de infraestrutura aeroviária; 
 
II – a regulamentação e fiscalização da construção de novos aeródromos ou 
aeroportos, bem como qualquer outra instalação como helipontos ou heliportos, de 
modo a garantir que os novos projetos apresentem no âmbito do processo de 
licenciamento ambiental até a emissão competente Licença Prévia – LP, o Estudo 
e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA e Estudo e Relatório de Impacto de 
Vizinhança – EIV/RIV. 
 
Parágrafo único. O Sistema de Infraestrutura Aeroviária além deste Plano Diretor, 
devem considerar as normativas definidas na Lei Municipal 2.323/2016, disposta 
no Anexo XVI. 

 

Seção VIII 

 

Da Acessibilidade Universal 

 
Art. 274. A acessibilidade universal é diretriz básica para todas as intervenções 
relacionadas ao Sistema de Mobilidade. 
 
Parágrafo único. Por acessibilidade universal ao Sistema de Mobilidade entende-
se a condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos 
sistemas que compõem o Sistema de Mobilidade por pessoa com deficiência ou 
mobilidade reduzida. 
 
Art. 275. Para que o sistema de mobilidade do município garanta a acessibilidade 
universal, as calçadas, os calçadões, as faixas de pedestres (elevadas ou não), as 
passarelas e a rede semafórica deverão ter equipamentos que proporcionem aos 
indivíduos com deficiência ou mobilidade reduzida autonomia ao se deslocar. 
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Parágrafo único. Os equipamentos deverão ser instalados de acordo com as 
normas técnicas vigentes. 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

POLÍTICA DE HABITAÇÃO SOCIAL 

 
 

Seção I 

 

Dos objetivos e Diretrizes para a Política de Habitação Social 

 
Art. 276.  As ações, programas e incentivos de caráter social, públicos ou privados, 
na Habitação devem ser orientados para os seguintes objetivos: 
 
I – assegurar a moradia digna à toda população do município;  
 
II – mitigar o Déficit Habitacional;  
 
III – extinguir as moradias inadequadas no município;  
 
IV – garantir a proteção ambiental e que não haja impactos devido a assentamentos 
precários e irregulares.  
 
Art. 277. São diretrizes para os programas, ações e investimentos, públicos e 
privados, na Habitação de Interesse Social: 
 
I – priorizar nas decisões os atendimentos à população de baixa renda e 
vulnerabilidade social;  
 
II – priorizar o apoio para as comunidades em situação de risco, ocupações 
irregulares ou em áreas de preservação ambiental;   
 
III – promover a urbanização das regiões destinadas como ZEIS, onde há 
Habitações de Interesse Social, providenciando a regularização fundiária, jurídica, 
ambiental, e o uso legal das atividades comerciais e serviços existentes.  
 
IV – traçar estratégias que incluam as ZEIS na dinâmica atual do município, com 
auxílio de políticas sociais, educativas e de saúde;   
 
V - garantir que as ZEIS I sejam urbanizadas com acesso às infraestruturas básicas, 
assim como para os futuros programas de Habitações de Interesse Social; 
 
VI – incentivar programas de Habitações de Interesse Social para as ZEIS II;  
 
VII – garantir que a distribuição demográfica dos programas de Habitação de 
Interesse Social seja igualitária no território do município;  
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VIII – garantir que a realocação de famílias seja efetuada apenas em casos 
particulares, quando não houver uma alternativa para as medidas tomadas pelo 
Poder Público; 
 
IX – em casos de realocação de famílias por ocupação de risco ou irregulares, 
disponibilizar soluções de Habitação de Interesse Social que sejam convenientes, 
no mesmo distrito, com a participação das famílias durante o processo;  
 
X – promover as novas Habitações de Interesse Social nas regiões com oferta de 
infraestrutura e transporte público, evitando ocupações em áreas de interesse 
ambiental;  
 
XI – elaborar a prestação de serviços sociais à população com vulnerabilidade 
social de baixa renda, como as pessoas que ocupam logradouros e infraestruturas 
públicas; 
 
XII – estimular as tecnologias sustentáveis na construção das Habitações de 
Interesse Social, como por exemplo uso de energia solar, gás natural, agricultura 
urbana, e no manejo de águas e resíduos sólidos;   
 
XIII – promover suporte técnico para as cooperativas, associações ou outras 
entidades que tenham o intuito de produzir moradia social;   
 
XIV – promover programas de suporte social para a pós ocupação das 
comunidades, com o acompanhamento das famílias reassentadas;   
 
XV – adotar parcelas das Habitações de Interesse Social para atender a população 
mais vulnerável, como idosos e deficientes.   
 

Seção II 

 

Das Ações Prioritárias na Habitação Social 

 
Art. 278. São ações prioritárias que devem ser tomadas para a habitação social: 
 
I – criar um Plano Municipal de Habitação Social, com os objetivos e diretrizes 
descritos no inciso anterior;  
 
II – criar o Serviço de Moradia Social;  
 
III - criar Programas de Urbanização para as regiões destinadas como ZEIS; 
 
IV – prover mecanismos de financiamento a longo prazo, para as Habitações de 
Interesse Social, e investimentos não reembolsáveis, partilhar subsídios para 
locação ou aquisição de moradia social e declaração de concessão de uso especial;  
 
V – criar programas de aquisição de terrenos urbanos e bem localizados para as 
Habitações de Interesse Social;   
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VI – criar um planejamento para arrecadação de recursos para o Fundo Municipal 
de Habitação, instituído pela Lei n.º 1.782/2002;  
 
VII – criar programas de Habitação de Interesse Social com auxílio do Fundo 
Municipal de Habitação;   
 
VIII – planejar um Sistema de Avaliação e Monitoramento das ações, programas e 
políticas destinadas a moradia social;   
 
IX – estabelecer os procedimentos e critérios para a provisão de Habitação de 
Interesse Social, considerando a prioridade da população mais vulnerável;   
 

X – estimular as cooperativas, associações ou outras entidades a produzirem 
moradia social;  
 
XI – demarcar e utilizar as regiões urbanas subutilizadas para prover moradia social 
destinada à população de baixa renda; 
 
XII – estimular o atendimento a serviços sociais de apoio e acompanhamento para 
as Habitações de Interesse Social, destinadas como ZEIS.  
 

Seção III 

 

Do Serviço de Moradia Social 

 
Art. 279. Serviço de Moradia Social é a ação de iniciativa pública realizada com a 
participação direta dos beneficiários finais, associações ou outras entidades 
responsáveis pela produção de moradia social, com regras específicas de 
fornecimento de serviços públicos, infraestrutura, intervenção urbanística e 
investimentos nas políticas sociais, visando incorporar e adequar às realidades dos 
grupos que serão beneficiados. 
 
§ 1º Em até 360 (trezentos e sessenta) dias após a sanção desta Lei, o município 
providenciará o Serviço de Moradia Social.  
 
§ 2º Terão prioridade no acesso ao serviço de moradia social: 
 
I – beneficiários de programas sociais, assim como pessoas que ocupam 
logradouros, praças e outras infraestruturas públicas; 
 
II – idosos de baixa renda e vulnerabilidade social; 
 
III – pessoas que necessitam ser reassentadas devido a ações públicas ou 
privadas.  
 
Art. 280. O Serviço de Moradia Social deverá observar os objetivos e diretrizes 
definidos nesta lei e ainda os seguintes: 
 
I – colaboração entre os beneficiários e o Poder Público, a fim de desenvolver uma 
gestão compartilhada;   
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II – promover programas imobiliários públicos de locação social e transferência de 
posse;  
  
III – desenvolver programas de acompanhamento social com uso de instrumentos 
socioeducativos, antes e após a ocupação.  
  
IV – desenvolver junto ao Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, 
análises sobre o acompanhamento e monitoramento dos programas, a fim de 
trabalhar o seu aperfeiçoamento.  
 

Seção IV 

 

Do Plano Municipal de Habitação 

 
Art. 281. O Plano Municipal de habitação deverá observar os objetivos e diretrizes 
definidos nesta Lei e ainda os seguintes: 
 
I - atuais necessidades relacionadas a Habitação de Interesse Social; 
  
II - os serviços de moradia social; 
  
III – programas voltados ao fornecimento de Habitações de Interesse Social;  
  
IV – necessidades de intervenção pública em assentamentos precários;  
 
V – necessidades de intervenção pública em regiões de interesse ambiental; 
  
VI – programa voltados a urbanização nas áreas destinadas a Habitações de 
Interesse Social;   
 
VII – gestão participativa e dados das análises sociais da política de habitação;  
  
VIII – sistema de monitoramento, com informações e gestão de demanda das 
Habitações de Interesse Social;  
  
IX – estratégias, fonte de financiamentos e instrumentos necessários;  
  
X – metas a curto, médio e longo prazo e distribuição dos recursos arrecadados.  
 
Parágrafo único. O Plano Municipal de Habitação deverá ser elaborado em até 
360 (trezentos e sessenta) dias após a sanção desta Lei.  
 

 

CAPÍTULO VII 

 

POLÍTICA MUNICIPAL DE ÁREAS DE RISCOS E DESASTRES 
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Art. 282. A Política Municipal de Riscos e Desastres corresponde ao conjunto de 
ações que visam garantir a segurança da população e dos patrimônios do 
município. 
 

Parágrafo único. As ações prioritárias para prevenção de riscos e desastres são: 
 
I – elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos;    
  
II – mapeamento atualizado periodicamente com as áreas de risco, com 
classificação e registro das ocorrências associadas;  
  
III – zelar e manter as áreas definidas na Rede de Proteção a Riscos Ambientais e 
outras que o Plano apresentar como necessárias;   
 
IV – promover parcerias com a comunidade e associações de bairro para 
monitoramento das áreas de risco;   
  
V – notificar os moradores e fazer acompanhamento das condições meteorológicas;   
  
VI – prestar serviços de manejo de resíduos, desobstrução dos sistemas de 
drenagem, desassoreamento e limpeza dos córregos;   
  
VII – fazer visitas técnicas para avaliar a periculosidade das áreas de risco, 
orientando os moradores;  
 
VIII – adotar políticas e diretrizes de defesa civil na prestação de socorro, 
assistência, prevenção e recuperação das situações de risco.   
 
Art. 283. Em até 360 (trezentos e sessenta) dias contados da sanção desta Lei, 
será criado o Plano Municipal de Redução de riscos, que deverá ser orientado pelas 
seguintes diretrizes: 
 
I – priorizar alternativas de caráter preventivo que minimizem impactos 
socioambientais;   
  
II – conter a ocupação em áreas de risco, evitando a formação de novas áreas;  
  
III – intervir com estruturas necessárias nas áreas de risco existentes;  
  
IV – prestar socorro imediato à população atingida por desastres;  
  
V – propagar informações sobre eventos extremos e áreas de riscos;  
  
VI – priorizar áreas de risco dentro da Macroárea de Resiliência Urbana;  
  
VII – compatibilizar as ações de redução de riscos com a legislação e programas 
federais e estaduais, dando atenção especial à Lei n.º 12.608/2012. 
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Art. 284. Além das diretrizes estabelecidas no artigo anterior, O Plano Municipal de 
Redução de Riscos deverá: 
  
I – avaliar, dimensionar e caracterizar as áreas de risco do município, separando-
as por tipo e grau de risco;  
  
II – identificar e cadastrar as famílias com residências localizadas nas áreas de 
risco catalogadas, informando características socioeconômicas, demográficas e de 
habitação;   
  
III – relacionar as estratégias deste Plano com o Plano Municipal de Habitação e o 
Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;  
  
IV – estabelecer ações essenciais para implantação de obras estruturais de 
contenção dos riscos e de medidas de segurança, com prazos e previsão de 
recursos e gastos;  
  
V – estabelecer, quando necessário, estratégias para deslocamento de moradores 
das áreas de risco através de estudos técnicos que garantam a segurança desses 
habitantes. 
  

CAPÍTULO VIII 

 

POLÍTICA E SISTEMA DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS 
 
Art. 285. O Sistema de Serviços Institucionais é formado pelas redes de 
equipamentos urbanos e sociais dirigidos à concretização e universalização de 
direitos sociais, entendidos como direito do cidadão e dever do Estado, contando 
com a participação da sociedade civil nas fases de decisão, execução e fiscalização 
dos resultados. 
 
Art. 286. São integrantes do Sistema de Serviços Institucionais: 
 
I - os equipamentos de educação; 
  
II - os equipamentos de saúde; 
  
III - os equipamentos de esportes; 
  
IV - os equipamentos de cultura; 
  
V - os equipamentos de assistência social; 
  
VI - os equipamentos de abastecimento e segurança alimentar.  
 

Seção I 

 

Dos Objetivos e Diretrizes do Sistema de Serviços Institucionais 
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Art. 287. São objetivos do Sistema de Serviços Institucionais: 
  
I - a proteção integral à família e à pessoa, priorizando o atendimento às famílias e 
grupos sociais vulneráveis, especialmente crianças, jovens, mulheres, idosos, 
negros, pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua;  
  
II - a redução das desigualdades socioespaciais, no intuito de suprir carências de 
equipamentos e infraestrutura urbana nos bairros de maior vulnerabilidade social;  
  
III - o suprimento de todas as áreas habitacionais com os equipamentos 
necessários à satisfação das necessidades básicas de saúde, educação, lazer, 
esporte, cultura e assistência social de seus moradores;  
  
IV - a ampliação da acessibilidade à rede de equipamentos e aos sistemas de 
mobilidade urbana, incluindo pedestres e ciclovias;  
  
V - a garantia da segurança alimentar e do direito social à alimentação;  
  
VI – a universalização da inclusão digital. 
 
Art. 288. Os programas, ações e investimentos, públicos e privados, no Sistema de 
Serviços Institucionais, devem ser orientados pelas seguintes diretrizes: 
  
I – priorização do uso de terrenos públicos e equipamentos ociosos ou 
subutilizados, com o objetivo de potencializar o uso do espaço público já 
consolidado;  
  
II – otimização do usufruto dos terrenos a serem desapropriados, localizados em 
áreas privilegiadas;  
  
III – estímulo da ocupação dos equipamentos existentes e a integração entre 
equipamentos implantados na mesma quadra;  
  
IV – inclusão de mais de um equipamento no mesmo terreno, no intuito de atender 
diferentes demandas por equipamentos no território, otimizando o uso de terrenos 
e facilitando a integração entre políticas sociais;  
  
V – integração territorial de programas e projetos vinculados às políticas sociais, 
estimulando a inclusão social e a diminuição das desigualdades;  
  
VI – promoção da participação sistemática e ativa de conselheiros nas reuniões dos 
conselhos setoriais, abrindo um canal de comunicação e discussão;  
 
VII – promoção da participação ativa da sociedade no planejamento, 
monitoramento e avaliação das políticas sociais, mediante fortalecimento dos 
conselhos setoriais e de direitos;   
  
VIII - garantia do correto funcionamento dos fundos das políticas setoriais.  
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Seção II 

 

Das ações no Sistema de Equipamento das Redes de Equipamentos 

 
Art. 289. Para constituir o Sistema de Equipamentos Urbanos e Sociais, o 
Município deverá: 
  
I - elaborar plano de gestão das áreas públicas, visando efetivar os princípios e 
objetivos explicitados pelo novo Plano Diretor; 
  
II - elaborar plano de articulação e integração das redes de equipamentos urbanos 
e sociais no território; 
  
III - revisar ou elaborar planos municipais de educação, saúde, esportes, 
assistência social e cultura, conforme o caso; 
  
IV - elaborar plano municipal de segurança alimentar e nutricional. 
 
Art. 290. As ações previstas no Sistema de Serviços Institucionais do município 
contemplam as seguintes redes de equipamentos urbanos e sociais:  
 
I – Assistência Social; 
 
II – Saúde; 
 
III – Esporte;  
 
IV – Educação;  
 
V – Cultura. 
 
Art. 291. As ações prioritárias para a Assistência Social são:  
 
I - adaptar a unidade do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Casa 
da Família São Marcos às normas de acessibilidade previstas na ABNT (NBR9050), 
visando atender a população com limitações físicas e intelectuais; 
 
II - implantar um novo CRAS na Zona Central do município, garantindo a 
universalização do acesso à população; 
 
III - estimular e garantir a continuidade dos serviços e oficinas ofertados pelo CRAS; 
 
IV - estimular as ações oferecidas pelo Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social – CREAS; 
 
V - implantar uma unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS no 
município; 
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VI - incentivar as ações do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS; 
 
VII - prover cursos regulares de treinamento e capacitação a todos os profissionais 
da área de assistência social, como a equipe do CRAS, CREAS, Conselho Tutelar 
e Conselho Municipal de Assistência Social; 
 
VIII - investir nos serviços e ações ofertados pelo Centro Social Juvenato e pelo Lar 
São Vicente de Paulo; 
 
IX - ampliar e garantir a continuidade do Programa de Geração de Emprego e 
Renda – PROGER, bem como do Grupo de mulheres e dos grupos voltados à 
terceira idade, Grupo Viva Bem a Idade Que Tem e Grupo Reviver; 
 
X - ampliar e investir no projeto municipal Fraldão Comunitário, que distribui itens 
de higiene pessoal para idosos carentes do município; 
 
XI - revitalizar o Conselho Municipal do Idoso e aderir à Estratégia Brasil Amigo da 
Pessoa Idosa – SISBAPI; 
 
XII - implantar um Centro-dia voltado a idosos dependentes de cuidados; 
 
XIII - promover atividades para a terceira idade nas áreas de lazer, saúde, cultura 
e esporte, de forma gratuita, permanente e integrada; 
 
XIV - ampliar as ações da Secretaria Municipal de Assistência Social Trabalho e 
Habitação – SMAS, continuando a oferta de cestas básicas, aluguel social, auxílio 
funeral, internação de dependentes químicos e demais ações ofertadas; 
 
XV - instalar casas de acolhimento e tratamento para usuários de drogas; 
 
XVI - instalar uma Casa de Passagem para migrantes, próxima à BR- 491; 
 
XVII - instalar um Centro de Referência para População em Situação de Rua – 
Centro POP, no município; 
 
XVIII - implementar ações e campanhas de proteção e de valorização dos direitos 
da criança e do adolescente, priorizando temas relacionados à violência, abuso e 
assédio sexual, prostituição infanto-juvenil, erradicação do trabalho infantil, 
combate à violência doméstica, alcoolismo e uso indevido de drogas; 
 
XIX - ampliar as ações e equipamentos voltados à proteção social às crianças e 
adolescentes vítimas de violência e para a prevenção à violência, ao racismo e à 
exclusão da juventude negra e de periferia, além de implantar novos programas e 
garantir sua efetivação; 
 
XX - implantar ações e equipamentos para o combate à homofobia e respeito à 
diversidade sexual; 
 
XXI - ampliar e reestruturar equipamentos voltados ao atendimento de pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida, inclusive à formação de professores e o 



pág. 135 
 

acompanhamento aos alunos com deficiência e mobilidade reduzidas matriculados 
na Rede Municipal de Ensino; 
 
XXII - instituir metas para a melhoria do Índice Mineiro de Responsabilidade Social 
– IMRS do município; 
 
XXIII - estimular e garantir a continuidade dos bons índices e crescimentos na 
classificação do Índice de Vulnerabilidade Social – IVS e no Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM. 
 
XXIV - estimular a comercialização de produtos orgânicos nos mercados, sacolões, 
feiras livres e praças; 
 
XXV - priorizar agricultores familiares orgânicos do Município nas compras 
institucionais da alimentação escolar e outros programas de compras públicas; 
 
XXVI - implementar projetos e programas de atendimento à população carente, com 
ações voltadas para a produção de alimentos e geração de renda, visando a 
melhoria das condições de segurança alimentar e nutricional no município; 
 
XXVII - estruturar e consolidar um sistema destinado a melhorar a qualidade, a 
quantidade e os preços dos produtos alimentícios de primeira necessidade, 
apoiando a sua produção e distribuição, mediante estímulo à criação de 
associações de produtores; 
 
XXVIII - implantar áreas de conexão de internet sem fio aberta, com qualidade e 
estabilidade de sinal. 
 
Art. 292. As ações prioritárias para a Saúde são: 
 
I - ampliar a rede de unidades da Estratégia Saúde da Família – ESF, implantando 
uma unidade prioritariamente na região do bairro Parque dos Pinheiros;  
 
II - implantar um Centro de Especialidades Odontológicas no município, além de 
prover um profissional de odontologia em cada unidade da ESF;   
 
III - prover consultórios na rua com tratamentos odontológicos e relacionados ao 
abuso de álcool e outras drogas, para atender a população em situação de rua;  
 
IV - promover a reforma física e manutenção das Unidades de Saúde existentes, 
prioritariamente a sede dos serviços de Vigilância em Saúde e Fisioterapia;  
 
V - expandir a capacidade de realização de exames, atendimento ambulatorial, de 
urgência e emergência, ou de especialidades nas unidades de saúde;   
 
VI - ampliar o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, expandindo o número 
de famílias abrangidas pelo Programa e provendo o acompanhamento e 
assistência necessários à população;  
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VII - ampliar e estimular o projeto municipal Saúde em Movimento, ofertado pelo 
Núcleo Ampliado de Saúde da Família – NASF;  
 
VIII - incentivar a política de saúde mental, articulando as ações desenvolvidas no 
Núcleo de Atenção à Saúde das Famílias – NASF, nas Equipes da Estratégia 
Saúde da Família – ESF e no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS;  
 
IX - prover equipamentos e veículos necessários ao atendimento da população da 
Zona Rural e ao distrito de Guaipava;  
 
X - expandir a rede hospitalar, o número de leitos e o número de médicos por 1.000 
(mil) habitantes;  
 
XI - implantar o Programa Federal Criança Feliz (Decreto Nº. 9.579/ 2018), 
estimulando a saúde materno-infantil e mantendo o acompanhamento da criança 
até os seis anos de idade;  
 
XII - promover o acompanhamento de médicos em conjunto com agentes de saúde 
nas visitas domiciliares;  
 
XIII - promover a formação, capacitação e ampliação dos recursos humanos 
necessários às ações e serviços de saúde no município, enfatizando as equipes da 
Estratégia Saúde da Família – ESF; 
 
XIV - aprimorar as políticas e a instalação de equipamentos de acolhimento e 
proteção às mulheres vítimas de violência, além de capacitar os trabalhadores de 
saúde para identificação dos casos;  
 
XV - promover ações intersetoriais de prevenção à violência, abuso sexual, 
alcoolismo e drogas, com implantação de políticas socioculturais educativas e 
serviços de referência;  
 
XVI - articular ações de assistência à Saúde do Trabalhador através da Política 
Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – PNST (Portaria GM/MS n° 
1.823/ 2012);  
 
XVII - reestruturar o serviço de vigilância sanitária, provendo infraestrutura 
adequada e equipe capacitada;  
 
XVIII - garantir a eficácia dos programas de prevenção da dengue no município e 
capacitar os agentes para realização de vistorias e limpezas nos imóveis;  
 
XIX - implantar um Centro de Zoonoses e oferecer o Programa Saúde do Animal – 
PSA, com o objetivo de diminuir o número de cães e gatos abandonados na cidade 
e inserir um sistema de castração de animais para população de baixa renda, além 
de reestruturar a sede do Canil Municipal.   
 
Art. 293. As ações prioritárias para o Esporte são: 
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I - reestruturar o Conselho Municipal de Esporte e Lazer e promover as ações do 
mesmo;  
 
II - buscar parcerias com entidades governamentais, não-governamentais e 
privadas para efetivação das ações programadas; 
 
III - revitalizar a rede de equipamentos esportivos, provendo novas infraestruturas 
principalmente na região norte do município e próximos às ZEIS delimitadas, além 
de realizar a manutenção necessária dos espaços, impedindo sua inatividade e 
subutilização;  
 
IV - instalar infraestrutura esportiva na Zona Rural do município, prioritariamente no 
bairro Macuco, e garantir seu correto funcionamento;  
 
V - investir e promover a integração dos clubes esportivos sociais, objetivando o 
fomento do esporte;  
 
VI - instalar academias ao ar livre nos bairros carentes de tal estrutura, e 
prioritariamente nos bairros Vila Operária e Jatobá;  
 
VII - investir em eventos esportivos de aventura já tradicionais do município, como 
motociclismo em suas diferentes modalidades, campeonatos de skate e mountain 
bike;  
 
VIII - investir e prover infraestrutura adequada ao funcionamento da pista de 
motocross;  
 
IX - promover a reforma estrutural do Parque Natural Municipal Coronel Olyntho 
Oliveira Leite (Horto Florestal), tornando-o um espaço de lazer e recreação, além 
de contratar funcionários capacitados e investir na segurança do espaço;  
 
X - promover ações para inclusão de modalidades esportivas, provendo 
contratação e capacitação de profissionais de atividade física e de lazer para 
atuação junto à população nos espaços destinados a essas atividades, como 
também assegurar a oferta de material desportivo, local e horário de acordo com o 
interesse da população e fiscais que garantam o correto funcionamento do espaço;  
 
XI - organizar campanhas de divulgação sobre os benefícios do esporte e lazer na 
saúde, equilíbrio psicológico, físico e motor e do calendário das ações de esporte e 
lazer no município;  
 
XII - instituir e garantir a continuidade de programas de estímulo ao esporte, como 
também festivais, jogos e competições esportivas;  
 
XIII - ampliar e reorientar equipamentos públicos e privados, visando a garantia da 
acessibilidade e da prática esportiva e do lazer a portadores de necessidades 
especiais, e às especificidades de faixas etárias e gênero na Zona Urbana e Zona 
Rural;  
 



pág. 138 
 

XIV - trabalhar em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, no intuito de fortalecer e ampliar programas, projetos e ações voltados 
à criança e ao adolescente, considerando os indicadores de vulnerabilidade social.  
 
XV - apoiar e promover a realização de atividades de entretenimento, esporte e 
lazer nas escolas, nos bairros urbanos e rurais e no distrito de Guaipava, incluindo 
competições específicas para portadores de deficiências físicas; 
 
XVI - instalar o Parque de Exposições em área com dimensões apropriadas e infra-
estrutura adequada para a realização de eventos de porte regional como a Expoap, 
tradicional festa do aniversário da cidade; 
 
XVII - integrar e articular o planejamento municipal do esporte e lazer às demais 
políticas públicas municipais; 
 
XVIII - elaborar e divulgar o Calendário de Eventos Esportivos e seus resultados. 
 
Art. 294. As ações prioritárias para a Educação são: 
 
I - implantar novas escolas na região do bairro Costa do Sol e do bairro Ipês;  
 
II - elaborar Plano Municipal de Educação e orientar ações pelas diretrizes e metas 
do Plano Municipal de Educação e Plano Nacional de Educação (Lei Nº 
3.005/2014);  
 
III - estímulo ao Programa Municipal de Auxílio Transporte Estudantil de Paraguaçu 
– PROMATEP;  
 
IV - planejar uma possível redistribuição de alunos das escolas municipais, dando 
fim a situação de superlotação de algumas unidades;  
 
V - disponibilizar recursos para contratação e capacitação adequada dos 
professores de apoio para alunos com deficiência;  
 
VI - reformar e manter as estruturas das escolas de acordo com as normas de 
acessibilidade dispostas pela norma ABNT NBR 9050;  
 
VII - criar programas municipais de estímulo à permanência dos alunos do ensino 
fundamental II, a partir da adoção de práticas pedagógicas inovadoras e adaptadas 
ao perfil dos alunos, com aplicação prioritária em bairros com fragilidade social;  
 
VIII - implementar medidas de incentivo aos professores, como premiação por 
práticas inovadoras e apoio para formação continuada;  
 
IX - reestruturar as diretrizes curriculares para a educação rural, além de prover 
infraestrutura adequada ao funcionamento das unidades com playground para a 
educação infantil, espaço cultural, salas de vídeo e biblioteca com acervo 
específico;  
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X - estimular o acesso ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego – PRONATEC, ou programa que venha a sucedê-lo;  
 
XI - implantar e garantir a efetivação de programas de alfabetização de adultos e 
idosos, como o Programa Brasil Alfabetizado – PBA ou outro que venha a sucedê-
lo, instalando uma unidade também no distrito de Guaipava;  
 
XII - garantir a permanência de jovens e adultos no EJA com propostas curriculares 
adequadas, executando projetos pedagógicos que atendam necessidades 
específicas ao perfil do aluno jovem ou adulto, tornando as aulas mais dinâmicas e 
incentivando os alunos a terminarem o curso;  
 
XIII - articular com o SEBRAE, SESI e SENAI para a oferta de cursos 
extracurriculares voltados para as indústrias locais, e com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural – SENAR para as atividades das áreas rurais;  
 
XIV - ampliar a rede de creches por meio de rede conveniada e outras formas de 
parceria, implantando novas unidades na Zona Central e prioritariamente na região 
do bairro Colina São Marcos;  
 
XV - implantar Centros Vocacionais Tecnológicos – CVTs próximos aos bairros 
periféricos visando incentivar a formação profissional e a inserção social;  
 
XVI - implantar novas unidades de Telecentros prioritariamente próximas às 
escolas;  
 
XVII - criar projetos de atividades extraclasse nas escolas municipais, implantando 
hortas e estufas no intuito de prover o primeiro contato com a agricultura de forma 
educacional e reforçar a importância da alimentação saudável entre crianças e 
adolescentes.   
 
Art. 295. As ações prioritárias para a Cultura são: 
 
I - elaborar o Plano Municipal de Cultura;  
 
II - estimular as ações do Conselho Municipal de Cultura;  
 
III - aumentar o orçamento municipal destinado à cultura, lazer e turismo reforçando 
a integração das áreas;  
 
IV - investir e estimular eventos tradicionais do município, tais como a Festa do 
Marolo, a Festa de Santos Reis, o Carnaval, a Feira do Terno e o Aniversário da 
Cidade;  
 
V - criar um roteiro turístico englobando os pontos turísticos do município, tradições 
locais, bares, restaurantes e hotéis, além de divulgar um calendário oficial de 
eventos, atividades e manifestações culturais existentes na Zona Urbana e Zona 
Rural;  
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VI - adequar espaços culturais públicos ou privados às normas de acessibilidade 
para idosos e pessoas com deficiências, inclusive na rotina interna;  
 
VII - estruturar uma rede de espaços públicos culturais, descentralizada, destinados 
ao ensino, produção e expressão das manifestações culturais e artísticas, 
difundindo a produção cultural local;  
 
VIII - revitalizar o Parque de Exposições, no intuito de receber as atividades 
culturais e eventos locais;  
 
IX - investir na capacitação de profissionais da área cultural;  
 
XI - estimular os espaços comunitários e alternativos de manifestações populares 
e culturais, promovendo o acesso democrático a todas as pluralidades culturais;  
 
XII - prover estímulo e esclarecimento aos empresários locais sobre a Lei de 
Incentivo à Cultura, que concede incentivos fiscais a contribuintes pessoas físicas 
e jurídicas que patrocinam a realização de projetos culturais;  
 
XIII - estimular a participação popular na criação e promoção dos eventos culturais 
locais;  
 
XIV - inserir equipamentos adequados à prática circense na Rede Municipal de 
Ensino.   
 

Seção III 

 

Do Plano de Articulação e Integração das Redes e Equipamentos 

 
 
Art. 296. O Município elaborará, dentro do prazo de 12 (doze) meses contados da 
vigência desta Lei, o Plano de Articulação e Integração das Redes de 
Equipamentos Urbanos e Sociais, que deverá conter: 
 
I - a determinação de demandas por equipamentos urbanos e sociais, consoante 
parâmetros de localização e integração com os equipamentos existentes;  
  
II - a distribuição de equipamentos e serviços sociais de acordo com as 
necessidades regionais e as prioridades definidas a partir de estudo de demanda, 
privilegiando as áreas de urbanização precária e/ou vulneráveis.  
 
Art. 297. O Plano de Articulação e Integração das Redes de Equipamentos deverá 
estabelecer uma estratégia que garanta, dentro do prazo previsto nesta Lei, a 
implantação da rede básica de equipamentos e de serviços públicos locais, 
preferencialmente articulada, em todas as regiões urbanas, no intuito de prover a 
universalização de ofertas de serviços.  
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Seção IV 

 

Plano de Gestão de Áreas Públicas 

 
Art. 298. O município, elaborará, em até 24 (vinte e quatro) meses contados da 
sanção desta Lei, o Plano de Gestão das Áreas Públicas, que definirá os critérios 
de ocupação, organização e reabilitação das áreas públicas, com o fim de garantir 
a implantação de equipamentos sociais relacionados urbanisticamente e em 
consenso com seus usos. 
  
Parágrafo Único. O Plano de Gestão das Áreas Públicas deverá conter, no 
mínimo: 
 
I – diagnóstico e situação atual das áreas públicas do Município;  
  
II – definição das estratégias de gestão da informação sobre áreas públicas;  
  
III - estratégias de aproveitamento do patrimônio existente; 
  
IV – especificações para compra e finalidade de novas áreas, de acordo com as 
necessidades existentes e projetadas;  
  
V – projetos para o aproveitamento de remanescentes de imóveis desapropriados;  
  
VI – especificações para venda de remanescentes de imóveis desapropriados que 
não forem objeto de interesse público;  
  
VII – condições para uso das áreas e espaços públicos por atividades, 
equipamentos, infraestrutura, mobiliário e demais generalidades subordinadas à 
melhoria da paisagem urbana, ao interesse público, às funções sociais da cidade e 
às diretrizes do novo Plano Diretor;  
 
VIII – análise e alinhamento com as legislações pertinentes;  
  
IX – desenvolvimento de instrumentos alternativos à desapropriação como forma 
de aquisição de bens;  
  
X – desenvolvimento de um sistema de monitoramento das áreas públicas 
contendo dados atualizados sobre sua utilização.  
 

Seção V 

 

Planos Setoriais de Educação, Saúde, Esportes, Assistência Social e Cultura 

 
Art. 299. Os planos Setoriais de Educação, Saúde, Esportes, Assistência Social e 
Cultura deverão ser elaborados ou revisados, conforme o caso, aprovados e 
implantados no prazo máximo de 12 (doze) meses a contar da sanção desta Lei, 
com a participação civil e de outros órgãos governamentais. 
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§ 1º Nos planos serão contempladas as necessidades de cada âmbito e 
estabelecidas metas e prioridades do respectivo setor para todo o território do 
município. 
 
§ 2º Os planos setoriais deverão basear-se nas diretrizes das suas respectivas 
políticas e serem debatidos em Conferências Municipais e aprovados nos 
Conselhos Setoriais. 
 
§ 3º Os planos setoriais deverão conter, no mínimo, os cálculos de demanda por 
diferentes programas e equipamentos urbanos e sociais, além das propostas de 
atendimento a tais requerimentos. 
 
Art. 300. São objetivos dos planos setoriais: 
  
I - o combate à exclusão e às desigualdades socioterritoriais; 
  
II - o suprimento das necessidades básicas; 
 
III - o proveito de bens e serviços socioculturais e urbanos;  
 
IV - a instituição das políticas de gênero e raça, e destinadas às crianças e 
adolescentes, aos jovens, idosos e indivíduos portadores de necessidades 
especiais.  
 
Art. 301. São ações estratégicas relativas à democratização da gestão das políticas 
sociais: 
 
I – o estímulo à participação da sociedade civil sobre o planejamento, 
monitoramento e avaliação das políticas desenvolvidas no campo da assistência 
social, como os Conselhos Municipais Setoriais, o Conselho Tutelar da Criança e 
do Adolescente, as Secretarias Municipais e demais organizações relacionadas à 
luta da melhoria da qualidade de vida;  
  
II – o fomento da participação sistemática e ativa de conselheiros nas reuniões dos 
conselhos setoriais, abrindo um canal de comunicação e discussão;  
  
III – a garantia de gestão transparente e participativa dos fundos das políticas 
setoriais, criando e aperfeiçoando mecanismos de captação de recursos públicos 
ou privados.  
  
 

CAPÍTULO IX 

 

POLÍTICA E SISTEMA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL E 

TURISMO MUNICIPAL 

 
Art. 302. O Sistema de Proteção ao Patrimônio Cultural e Turismo Municipal é 
formado pela junção dos componentes responsáveis pela identificação e 
valorização de seus bens culturais, equipamentos turísticos e seus respectivos 
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instrumentos de resguardo de forma a geri-los e garantir a devida integração, 
valorização e proteção de tais componentes, incentivando-os de forma conjunta. 
 
Parágrafo único. Constitui patrimônio cultural municipal os bens, naturais ou 
construídos, de histórico, artístico, paisagístico, arquitetônico e arqueológico, além 
de outros que expressem valor cultural devido às suas atividades desenvolvidas ou 
instituições que promovam a cultural, o turismo de lazer e o esporte. 
 
Art. 303. São componentes do Sistema de Patrimônio Cultural e Turismo Municipal 
os seguintes elementos: 
 
I – bens culturais materiais e imateriais previstos nos instrumentos;   
 
II – locais públicos e instalações que fomentem a cultura através da realização de 
eventos culturais e exposições;   
 
III – locais públicos e instalações usados para organização de materiais e 
documentos artísticos ou de valor histórico;  
 
IV – locais públicos e instalações com predisposição ao usufruto e a prática de 
atividades esportivas e de lazer;   
 
V – locais e instalações tidos como atrativos e fomentadores turísticos;  
 
VI – Sítios Arqueológicos;   
 
VII – Zonas Especiais de Preservação Cultural (ZEPEC);  
 
Art. 304. São objetivos do Sistema de Patrimônio Cultural e Turismo Municipal:  
 
I – fomentar os Conselhos Municipais ligados ao patrimônio cultural, ao turismo, 
esporte e lazer; 
 
II – salvaguardar, por meio dos devidos instrumentos, os componentes do referido 
sistema;  
 
III – assegurar aos munícipes o usufruto e conhecimento sobre as tradições, 
memórias, arte e cultura locais; 
 
IV – propiciar parcerias junto aos órgãos estaduais e federais para a realização de 
atividades e projetos para a proteção e conhecimento dos bens culturais, regiões 
de atrativos turísticos e áreas de esporte e lazer;  
 
V – assegurar o respeito à individualidade dos munícipes e à diversidade cultural, 
sempre garantindo seu direito à liberdade de expressão; 
  
VI – propiciar o desenvolvimento de coletivos culturais independentes, favorecendo 
o diálogo destes com instituições de pesquisa, cultura, ensino, arte, esporte e 
outras que se relacionam com os componentes do referido sistema;  
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VII – propiciar a troca de vivências e conhecimento entre organizadores culturais, 
fomentando atividades que contribuam com o entendimento da população acerca 
das construções municipais e sua memória cultural;  
 
VIII – ocasionar a geração de renda por meio da capacitação e facilitação de ações 
direcionadas à economia criativa através da cultura, arte, esporte, lazer e 
educação;  
 
IX – gerenciar os componentes do Sistema de Proteção ao Patrimônio Cultural e 
Turismo Municipal em concordância com os usos e ocupação do solo, zoneamento 
e instrumentos de planejamento social e territorial definidos neste Plano Diretor; 
 
X – realizar e promover programas e ações com enfoque ao turismo local junto à 
população, objetivando o fomento do turismo no município;  

XI – garantir a conservação da paisagem;  
 
XII – promover atividades e projetos voltados à execução de práticas esportivas e 
de lazer locais, assegurando o fácil acesso à população; 
 
Art. 305. Os objetivos previstos para o Sistema de Patrimônio Cultural e Turismo 
Municipal serão orientados pelas seguintes ações:   
 
I - atender as diretrizes do Programa de Regionalização do Turismo, bem como das 
Políticas Públicas do Ministério do Turismo e da Secretaria de Estado de Cultura e 
Turismo de Minas Gerais; 
 
II – promover a integração entre os municípios da região e a Associação dos 
Municípios do Lago de Furnas (ALAGO), principalmente para a viabilidade de ações 
e programas voltados ao turismo e cultura local; 
 
III – cumprir os critérios descritos na Lei Estadual nº. 18.030/2009, no Decreto 
Estadual nº. 45.403/2010 e demais normas correlatas, que tratam da distribuição 
da parcela de ICMS pertencente aos Municípios pelo critério Turismo; 
 
IV – procurar apoio de outros órgãos institucionais municipais, de forma a efetivar 
e viabilizar políticas, projetos e ações voltados ao fomento do turismo, estímulo ao 
esporte e lazer e salvaguarda dos bens patrimoniais; 
  
V – criar um Centro de Informação ao Turista, onde estejam concentradas as 
informações acerca de atividades relacionadas ao lazer, esporte, cultura, arte, 
gastronomia e turismo, visando proporcionar uma melhor experiência para os 
visitantes locais; 
  
VI – criar programas de impulso à cultura e ao turismo local; 
  
VII – mapear as propriedades culturais e espaços públicos presentes no município 
e aplicar a elas os instrumentos apropriados; 
 
VIII – identificar eixos culturais expressivos para a identidade e memória local no 
que tange ao seu valor cultural, paisagístico e/ou histórico; 
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IX – mapear as áreas naturais que possam potencial para a exploração turística; 
 
X – restaurar os elementos locais de valor histórico, cultural ou paisagístico; 
 
XI – criar programas de Educação Patrimonial; 
 
XII – mapear os sítios arqueológicos do município aplicando a eles todos os 
instrumentos cabíveis. 
 
Art. 306. Os instrumentos aplicados para a gestão do Sistema de Patrimônio 
Cultural e Turismo Municipal são: 
  
I – Plano Municipal de Turismo; 
  
II – Política Municipal de Turismo; 
  
III – Plano Municipal do Patrimônio Cultural de Paraguaçu; 
 
IV – Política Municipal do Patrimônio Cultural; 
  
V – Plano Municipal de Esporte e Lazer; 
 
VI – Política Municipal de Esporte e Lazer; 
  
VII – transferência do direito de construir; 
  
VIII – direito de preempção; 
  
IX – Licenciamento urbanístico, através dos: 
 

a) Estudo de Impacto de Circulação (EIC); 
b) Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV); 
c) Estudo Prévio de Impacto Cultural (EPIC); 
d) Estudo de Impacto de Ruído (EIR); 

  
XI – incentivos fiscais; 
  
XII – diagnóstico dos elementos culturais existentes e parecer sobre o estado em 
que se encontram (salvaguardado, desprotegido, ameaçado, restaurado, etc.); 
  
XIII – as áreas definidas como ZEPEC, independente de sua distinção; 
 
XIV – regulação das áreas envoltórias dos elementos protegidos; 
 
XV – realização de ações compensatórias a serem definidas pelo Conselho 
Municipal do Patrimônio Cultural de Paraguaçu em caso da implementação de 
novos empreendimentos nas áreas classificadas como ZEPEC, cujos parâmetros 
ultrapassarem os previstos para tais zonas; 
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XVI – aplicação de retrofit e outras técnicas de restauração e salvaguarda dos 
elementos culturais; 
 
XVII – encaminhamento de percentual da arrecadação da outorga onerosa para ser 
aplicado na restauração e salvaguarda dos componentes do referido sistema e na 
elaboração das ações e programas previstos; 
 
XVIII – isenção de IPTU. 
 

 

CAPÍTULO X 

 

POLÍTICA DE PARCELAMENTO DO SOLO 

 
Art. 307. A Política de Parcelamento de Solo corresponde às divisões físicas e 
jurídicas do território urbano do Município de Paraguaçu através de 
desmembramentos, loteamentos, reparcelamento, remembramento, desdobros e 
condomínios imobiliários, observadas as disposições da legislação federal, 
estadual, municipal e do Macrozoneamento definido nesta Lei. 
 
Parágrafo único. O parcelamento do solo será precedido de aprovação do órgão 
municipal competente. 
 
Art. 308. Consideram-se como solo urbano os lotes que atendam as funções de 
moradia, lazer, trabalho e circulação. 
 
Art. 309. Consideram-se como zona urbana os lotes que recebam ao menos dois 
dos seguintes beneficiamentos: 
 
I – meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 
 
II – abastecimento de água; 
 
III – sistema de esgoto sanitário; 
 
IV – rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição 
domiciliar;  
 
V – escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) 
quilômetros do imóvel considerado. 
 
Art. 310. Fica estabelecido que a partir desta Lei o uso e ocupação do solo será 
dividido nas seguintes categorias de uso: 
 
I – residencial; 
 
II – comercial; 
 
III – industrial; 
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IV - atividades logísticas; 
 
V - interesse cultural; 
 
VI - interesse turístico; 
 
VII – lazer; 
 
VIII - preservação ambiental; 
 
IX - desenvolvimento sustentável; 
 
X - ocupações especiais; 
 
XI - institucional. 

 

Seção I 

 

Definições de Elementos das Edificações 

 

Subseção I 

 

Da Testada 

 
Art. 311. Testada é a face do lote que faz fronteira com a via pública, podendo ser 
classificada como testada principal e testada secundária, conforme a existência de 
portões de acesso principal e portões de serviço.  
 

§ 1º Quando o lote possuir mais de um lado de fronteira com as vias, como por 
exemplo lotes de esquinas, cabe ao proprietário a escolha da testada principal. 
 
§ 2º A testada principal deverá obrigatoriamente conter os portões de acesso 
principal. 
 
§ 3º Em casos que o lote possuir portões de acesso principal nas duas testadas, 
ambas irão necessitar de adequação referente aos parâmetros construtivos, como 
os recuos frontais e demais diretrizes.  
 
§ 4º Para as testadas secundárias fica permitido apenas os portões de serviços, 
que dão acesso às áreas de serviços e depósitos, e os demais casos serão 
considerados como portão de acesso principal. 
 
§ 5º Os portões de acesso da testada secundária são classificados como acesso 
de serviço e depósitos. 
 
Art. 312. A testada possui comprimento mínimo estabelecido de acordo com a área 
do terreno e zona de localização. 
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Subseção II 

 

Do Gabarito 

 
Art. 313. O gabarito da edificação corresponde a extensão vertical contada desde 
a cota de soleira até o ponto mais alto, incluindo a cobertura da edificação e os 
elementos constituintes acima da cobertura, excluindo-se as chaminés, caixas 
d’águas e itens decorativos. 
  

Subseção III 

 

Da Área Permeável 

 
Art. 314. A área permeável contempla áreas não edificadas e sem revestimentos 
de pisos, que permitem a penetração de água no solo. 
 
Parágrafo único. A área permeável pode ser coberta por vegetais ou coberturas 
semipermeáveis, como decks de madeira e blocos intertravados, entre outras, 
desde que considere o respectivo coeficiente de áreas semipermeáveis, conforme 
especificado nesta Lei. 
 

Subseção IV 

 

Do Subsolo 

 
Art. 315. Entende-se por subsolo a parcela do solo abaixo do nível da via pública, 
podendo haver a elevação de até 1,5 metros de altura acima do nível da via. 
 
Parágrafo único. Para vias inclinadas a elevação de 1,5 metros deve ser adotada 
a partir da cota mais alta do nível da rua. 
 

Subseção V 

 

Do Sobressolo 

 
Art. 316. O sobressolo constitui-se pela camada acima do subsolo ou do pavimento 

térreo. É destinado a pavimentos de garagem ou estacionamento de veículos. 

 

Subseção VI 

 

Da Área Computável e Não Computável 

 
Art. 317. As áreas computáveis são aquelas que não são consideradas no cálculo 
do coeficiente de aproveitamento - CA e que são consideradas como habitáveis. 
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Art. 318. As não computáveis são aquelas áreas construídas que não são 
consideradas no cálculo do coeficiente de aproveitamento – CA.  
 

 

Seção II 

 

Requisitos Urbanísticos de Parcelamento do Solo 

 

Subseção I 

 

Do Parcelamento 

 
Art. 319. O parcelamento do solo como instrumento de expansão territorial da 
ocupação urbana deverá atender aos princípios, objetivos, estratégias e diretrizes 
desta Lei, e poderá ocorrer através dos loteamentos, desmembramentos, 
remembramentos, condomínio de lotes, desdobros e reparcelamentos, em 
concordância com os parâmetros mínimos apresentados no Anexo XVII desta Lei. 
 
 
Art. 320.  As modalidades de parcelamento do solo para fins urbanos só serão 
possíveis na Macrozona de Desenvolvimento Urbano (MDU) e em suas respectivas 
macroáreas. 
 
Art. 321. É proibido o parcelamento do solo em áreas:   
  
I – que seja necessária a preservação histórico-cultural e paisagística do município, 
além das áreas de preservação ambiental, de reservas e parques naturais;  
 
II – naturais que possuam altas inclinações, superiores a 30% (trinta por cento), ou 
em solos que através de laudo técnico comprove condições geológicas 
desfavoráveis a edificação;  
 
III – alagadiças ou propensas a inundações e enchentes, só sendo liberado para 
edificação após a tomada de providências que garantam o escoamento pluvial 
correto;  
 
IV – próximas a recursos hídricos naturais, sem o parecer preliminar dos órgãos 
competentes;  
 
V – que tenham sido aterradas com materiais nocivos à saúde pública, sem as 
devidas medidas de saneamento;  
 
VI – em que as condições sanitárias são baixas ou inexistentes devido a poluição, 
até que ocorra a correção do problema; 
  
VII – onde se identifique problemas de erosão em sulcos, ravinas e voçorocas, 
sujeitos a deslizamentos ou outras situações de risco, antes de tomadas as devidas 
providências para garantir sua estabilidade, com soluções de drenagem pluvial e 
restauração do equilíbrio ambiental;  
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VIII – onde a prefeitura municipal não tenha condições de implementar serviços de 
infraestrutura e saneamento adequados, com exceção dos casos em que o 
empreendedor se dispuser a executar e custear as condições necessárias com 
autorização da prefeitura municipal. 
 
IX – em sub-bacias hidrográficas enquadradas na classe especial e classe i, de 
acordo com o que estabelece o art. 1º e o inciso VI do art. 4º da Lei Estadual n° 
10.793, de 2 de julho de 1992.   
 
Art. 322. Os parcelamentos em áreas com declividades superiores a trinta por 
cento (30%) ou sujeitas a riscos, serão liberados após aprovação de laudo 
geotécnico por profissional especializado com a respectiva ART registrada no 
CREA/MG. 
 
Art. 323. Os parcelamentos que ocorram ao longo de águas correntes e dormentes, 
deverão reservar faixas de proteção permanente ao longo dos rios, de acordo com 
as determinações da Lei Estadual 20.922/2013. 
 
Art. 324. Os projetos de parcelamentos do solo deverão apresentar o Estudo de 
Impacto de Vizinhança – EIV - como um dos requisitos para o município aprovar o 
projeto.  
 
Parágrafo único. Os projetos de parcelamentos que possuam em seu perímetro 
cursos d`água, nascente, vegetação arbórea ou quando o loteador for considerado 
potencial causador de impacto ambiental, para serem aprovados, deverão seguir 
as disposições da Lei Federal nº. 12.651/12, Lei Estadual n°. 20.922/13 e demais 
leis municipais, estaduais e federais aplicáveis. 
 
Art. 325. Os parcelamentos devem respeitar o formato dos sítios naturais e se 
rearranjar sobre o território, minimizando as alterações causadas ao solo, sendo 
vedado ao parcelador promover a execução de quaisquer ações de desmatamento 
ou raspagem predatória do solo, com exceção aos limites necessários para 
implantação de vias, logradouros e elementos estruturantes. 
 
Art. 326. Os parcelamentos deverão respeitar os padrões de urbanização 
estabelecido nesta Lei, e executar as seguintes obras, de acordo com o 
regulamento, objetivos e normas técnicas fornecidas pelos órgãos competentes: 
 
I - aberturas de vias, passeios, colocação de meio-fio e sarjetas com respectivos 
marcos de alinhamento e nivelamento e esgotamento das águas pluviais; 
  
II - demarcação de quadras, lotes e logradouros;  
 
III - esgotamento sanitário;  
 
IV - rede de água potável; 
  
V - rede de distribuição de energia elétrica;  
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VI - contenção de encostas; 
  
VII - drenagem e pavimentação de vias;  
 
VIII - iluminação pública; 
  
IX - arborização de vias e áreas verdes; 
 
X- adoção de sinalização viária vertical e horizontal como padrão de urbanização; 
 
XI - separação dos lotes das áreas verdes e áreas de preservação permanente por 
rua pavimentada. 
 
Art. 327. Os parâmetros de parcelamento do solo estão definidos por Zonas em 
tabelas anexas a esta Lei, e deverão obedecer, no mínimo:   
 
I - área e frente mínima do lote; 
  
II - área de frente máxima do lote; 
 
III - percentual mínimo total da área da gleba a ser destinada ao Município para o 
sistema viário, área verde e área institucional; 
  
IV - largura mínima do passeio público, ciclovia e leito carroçável;  
 
V - declividade máxima das vias.  
 

Subseção II 

 

Do Reparcelamento 

 
Art. 329. O reparcelamento do solo urbano é a operação de reestruturação da 
propriedade que consiste no agrupamento de terrenos localizados em solo urbano 
e na sua posterior divisão, onde os imóveis antigos são substituídos por novos, que 
melhor se adequem ao planejamento urbano vigente, sem alteração nas relações 
de propriedades preexistentes. 
 
Art. 330. Os principais objetivos do Reparcelamento do Solo são:  
 
I – a requalificação de áreas degradadas;  
 
II – a regularização fundiária dos assentamentos irregulares e informais;  
 
III – a busca por uma distribuição mais igualitária dos benefícios e ônus da 
urbanização;  
 
IV – financiamento de obras públicas;   
 
V – a produção de espaços com elevado grau de adensamento, que ocasionam 
também a viabilização econômica do transporte coletivo.  
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Art. 331. O Poder Público Municipal estabelecerá as áreas que poderão tornar-se 
objeto de intervenção e planos urbanísticos específicos. 
 
Art. 332. O Poder Público Municipal, para atender o interesse público, poderá 
propor o reparcelamento no perímetro urbano do município. 
 
§ 1º Os empreendedores e proprietários de lotes incluídos em determinados 
perímetros poderão apresentar propostas de reparcelamento ao município, que por 
meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente poderá 
aprová-las ou não. 
 
§ 2º O reparcelamento deverá, em qualquer hipótese, ser precedido da aprovação 
de pelo menos dois terços dos proprietários de terrenos localizados na área afetada 
pela proposta do projeto. 
 
§ 3º Os proprietários dos terrenos que não aderirem ao projeto de reparcelamento 
poderão, por justo preço, vendê-los, sob pena de desapropriação pelo município. 
 
Art. 333. Esse mecanismo de parcelamento do solo afirma que cada proprietário 
deva doar uma parcela de seu terreno uma parcela dessas terras deverá ser 
comercializada e o dinheiro resultante dessa transação, revertido em recursos 
financeiros para custear o projeto, e outra parcela será guardada como uma 
espécie de “estoque” de terras públicas onde após a finalização do projeto serão 
inseridos equipamentos e infraestrutura urbana. 

 

Subseção III 

 

Do Desdobro 

  
Art. 334. Desdobro é a subdivisão de lote sem alteração de sua natureza, 
observando-se os parâmetros mínimos de parcelamentos apresentados no Anexo 
XVII desta Lei. 
 
Art. 335. Os lotes resultantes do desdobro deverão ter fachada para a via oficial de 
circulação e o fracionamento do qual são resultantes não poderá acarretar 
nenhuma alteração, prolongamento ou abertura de novas vias ou logradouros. 
 
§ 1º Quando esse fracionamento resultar em lotes com área menor que a 
estabelecida por essa revisão do Plano Diretor ou lei pertinente, o desdobro só será 
aprovado se a área objeto de parcelamento for anexada a outra, atendendo a área 
mínima do lote.   
 
§ 2º Fica permitido o remembramento de lotes com o intuito de formar novas áreas 
para a aprovação do desdobro, sempre respeitando as disposições previstas nessa 
Política de Parcelamento do solo.  
 
§ 3º Nos casos de fracionamento em lotes que já possuam edificação existente ou 
projetos a construir, deverá ser apresentado junto ao projeto de desdobro o projeto 



pág. 153 
 

da construção nas condições previstas na legislação municipal, para que assim 
ocorra a aprovação simultânea de ambos.  
 
§ 4º Não é obrigatória a apresentação de projetos de edificação para todos os lotes 
objetos do desdobro, apenas daqueles onde já exista projetos anteriormente 
arquitetados.  
 
§ 5º Os projetos de desdobro deverão apresentar a planta e o memorial descritivo, 
juntamente com todas as especificações do lote a ser desdobrado, apresentar sua 
dimensão e situação do terreno, indicando sua localização e a distância do 
logradouro mais próximo além de indicar sua testada e localização na quadra.  
 
§ 6º Deverá ser apresentado também o projeto de desdobro, indicando os lotes 
resultantes do parcelamento, as devidas dimensões e sua relação com o lote objeto 
do desdobro.  
 
§ 7º Para os casos de fracionamento em que os terrenos se encontrem localizados 
em mais de uma zona do zoneamento vigente, o desdobro deverá obedecer aos 
parâmetros da zona em que predomina a maior porcentagem do terreno e quando 
esse percentual for igual nas diferentes zonas, deverá a Secretaria de 
Planejamento urbano e Meio Ambiente definir em qual zona o imóvel se encaixa.   
 
§ 8º Quando essa porcentagem for equivalente a 50% em cada zona, deverá o 
titular da pasta de Planejamento ou órgão competente municipal definir em qual 
zona o imóvel deve se encaixar. 
 

Subseção IV 

 

Do Desmembramento 

 
Art. 336. O Desmembramento é a subdivisão de gleba em lotes destinados a 
edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não 
implique a abertura de novas vias e logradouros públicos, nem prolongamento, 
modificação ou ampliação dos já existentes.  
 
§1º Os projetos de desmembramento deverão respeitar o Plano Diretor e as normas 
do zoneamento.  
 
§2º Para a execução de qualquer forma de parcelamento do solo, é necessário a 
prévia licença do órgão competente da prefeitura.   
 
§3º Os critérios que dispõem essa lei também serão aplicáveis aos 
desmembramentos efetuados em inventários ou devido a divisão amigável ou 
judicial para extinção da conclusão ou para qualquer outro fim.  
 
§4º Não poderão ser loteados ou desmembrados os terrenos que possuam faixas 
marginais de estradas de rodagem, estrada de ferro, linhas transmissoras de 
energia elétrica ou telegráfica e adutoras, ficando reservada uma faixa longitudinal 
para via de acesso, com largura de 15 metros contados a partir do alinhamento dos 



pág. 154 
 

lotes com a linha demarcadora da faixa de domínio ou servidão dos respectivos 
concessionários. 
 
Art. 337. Em casos de desmembramentos de terrenos, o interessado deverá 
requerer a aprovação do projeto pela Prefeitura, devendo ser apresentado a 
respectiva planta do loteamento a ser desmembrado. 
 
Parágrafo Único. A aprovação do projeto apenas será permitida quando: 
 
I – forem atendidas as dimensões mínimas previstas no anexo XVII; 
 
II – o restante do terreno, mesmo que edificado, constituir uma porção 
correspondente a um lote, considerando as dimensões mínimas previstas. 
 

 

Subseção V 

 

Do Remembramento 

  
Art. 338. O remembramento é caracterizado pela junção ou unificação de dois ou 
mais lotes de menor dimensão em um lote maior, desde que essa união não interfira 
no sistema viário já existente e nem imponha mudanças nos logradouros 
existentes.  
 
Parágrafo único.  O novo lote passará a ser considerado judicialmente um novo 
imóvel, com uma nova área, limites e demarcações reestabelecidas. 
 
Art. 339. As condicionantes mínimas dos lotes e os parâmetros construtivos e 
urbanísticos deverão respeitar os valores referentes no anexo XVII. 
 

 

Subseção VI 

 

Do Loteamento 

 
Art. 340. Os loteamentos caracterizam-se pela subdivisão de gleba em lotes 
destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros 
públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. 
 
Art. 341. Os loteamentos, para serem aprovados, deverão atender, pelo menos, 
aos seguintes requisitos: 
 
I – os parâmetros de parcelamento do solo devem obedecer ao Plano Diretor e 
seguir os requisitos expostos no anexo XVII e anexo XVIII. 
 
II - respeitar a existência de cursos d’água naturais, duradouros e intermitentes e 
as áreas de preservação definidas pela legislação federal, estadual e municipal; 
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II - doação de um percentual mínimo de 35% (trinta e cinco por cento) da gleba a 
ser loteada, sendo: 
  
a) mínimo de 20% (vinte por cento) para as vias de circulação, que são os espaços 
destinados a circulação de veículos e pedestres; 
 
b) mínimo de 5% (cinco por cento) para áreas verdes, providas de vegetações 
permeáveis que desempenhem funções ecológicas e paisagísticas; 
 
c) mínimo de 10% (dez por cento) destinado às áreas institucionais para 
implantação de equipamentos públicos e comunitários, que devem estar em um 
único lote da gleba com declividade máxima de 15%, que pode ser acertado com 
terraplenagem pelo empreendedor, ser contíguo a via de circulação pública e 
possuir testada mínima de 12 metros. 
 
§1° São consideradas como áreas verdes as áreas voltadas para atividades de 
lazer, recreação, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção de 
manifestações e bens culturais.   
 
§2° São consideradas como áreas institucionais as destinadas a construção de 
equipamentos institucionais de educação, saúde, cultura, lazer e esportes além dos 
equipamentos de infraestrutura básica.  
 
§3° As vias públicas de circulação devem sempre buscar se articular com as vias 
oficiais já existentes seguindo o padrão de hierarquização viária disposto no anexo 
XV e obedecer aos parâmetros geométricos das vias, disposto no anexo XVIII, 
interagindo com o sistema viário da região e sendo compatível com a topografia 
local, com exceção para exigências mais restritivas previstas em legislação 
específica.  
  
§4° Essas áreas não poderão ser cortadas por cursos d’água, valas, linhas de 
transmissão ou quaisquer empecilhos a ocupação do solo.  
 
Art. 342. Deve ser instituída reserva de faixa “non aedificandi”:  
 
I -  ao longo dos rios, com largura de 30 (trinta) metros de cada lado, medidos a 
partir de sua margem;  
 
II -  ao longo das demais águas dormentes ou correntes, canalizadas ou não, com 
largura de 15 (quinze) metros medidos a partir de suas margens;  
 
III -  ao longo das faixas de domínio público das rodovias, ferrovias, adutoras, linhas 
de transmissão de energia elétrica e dutos, com largura de 15 (quinze) metros de 
cada lateral, medidos a partir dos limites das faixas de domínio;  
 
Art. 343.  Os perímetros destinados a áreas verdes poderão se situar em zonas 
com declividade máxima de 45% (quarenta e cinco por cento), sendo que a 
localização do percentual estipulado para áreas verdes será definida pela Prefeitura 
Municipal de Paraguaçu, com consulta ao CODEMA podendo ser situados em até 
no máximo duas zonas do loteamento.  
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§1° Fica estabelecido a partir dessa revisão a necessidade de arborização das 
áreas verdes, assim serão permitidos a criação de parques, muros verdes, passeios 
permeáveis, de forma a melhorar a qualidade térmica e visual do empreendimento.  
 
§2° Se existirem no loteamento Zonas Especiais de Proteção Ambiental (ZEPAM) 
e/ou APPs poderão compor até 100% (cem por cento) da totalidade das zonas 
destinadas as áreas verdes, se forem utilizadas como áreas livres de espaços 
públicos, podendo ser realizados a criação de projetos estipulados acima, desde 
que aprovados pelo CODEMA.  
 
§3° As Áreas Verdes e Áreas de Preservação Permanente pertencentes aos 
loteamentos do entorno ou área remanescente da gleba loteada não podem fazer 
divisa com os fundos ou com as laterais dos lotes, devendo ser separadas destes 
por rua pavimentada.  
  
Art. 344.   Nos casos em que haja a necessidade de supressão da vegetação nativa 
para implantação de sistemas viários, logradouros públicos ou componentes do 
parcelamento que sejam de domínio público, deverá ser solicitada a autorização 
junto ao CODEMA e realizar a compensação ambiental conforme a determinação 
do conselho.  
 
Parágrafo único: Essa compensação não poderá ser descontada dos percentuais 
de áreas verdes estabelecidos para o empreendimento.  
 
Art. 345. Fica estabelecido que nenhum lote possa vir a pertencer a mais de um 
loteamento e todos os lotes devem possuir ao menos uma testada voltada para a 
via pública de circulação.   
 
Art. 346. Poderá ainda o loteador doar outros terrenos com área equivalente a 
porcentagem definida para áreas verdes e institucionais como forma de 
compensação.  
 
Art. 347. Para a aprovação do projeto do loteamento, o interessado deverá 
apresentar ao órgão Municipal competente a planta da gleba, em arquivo DWG, 
PDF e/ou SHP em tamanho adequado da área que se pretende lotear, que deverá 
conter:  
 
I - as divisas da gleba a ser loteada;  
 
II – a localização de todos os cursos d’agua e áreas alagáveis;  
 
III – a localização de todas as rodovias, ferrovias, linhas de transmissão e faixas de 
domínio;  
 
IV – as divisas geométricas e altimetria da gleba com todas áreas com declividade 
superior a 30% (trinta por cento);  
 
V – as zonas com riscos geológicos.  
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Art. 348. Os loteamentos deverão ser entregues com toda infraestrutura básica já 
instalada, sendo estas: 
 
I - os equipamentos de esgotamento sanitário; 
   
II - abastecimento de água; 
  
III - iluminação pública; 
  
IV - transmissão de energia; 
   
V - sistema viário que inclua sinalização vertical e horizontal, rampas de 
acessibilidade universal, as vias de pedestres, calçadas e ciclovias, conforme 
NBR9050.  
 
Parágrafo único: As obras de infraestrutura devem ser executadas seguindo as 
determinações das normas técnicas e normas regulamentadoras vigentes. 

 

Subseção VII 

 

Do Condomínio de Lotes 

 
Art. 349. O condomínio de lotes é a forma de condomínio edilício na qual a unidade 
autônoma é o próprio lote condominial, nos quais serão ou não realizadas 
construções, a critério do proprietário do lote. 
 
Parágrafo único. A fração ideal de cada condômino poderá ser relativa à área do 
solo de cada unidade individual, ao respectivo potencial construtivo ou a outros 
critérios a serem apontados no ato de instituição.  
 
Art. 350. A instalação de condomínios de lotes, bem como de sua infraestrutura, 
deverá seguir, no que couber, a legislação urbanística prevista pelo Código Civil, 
bem como às exigências públicas definidas por lei municipal, e o projeto dos 
empreendimentos deverá seguir as normativas da Lei Federal nº 4.591/64. 
 
Art. 351. Nesta modalidade de condomínio nenhuma parte do imóvel será 
destinada ao Município, ficando o sistema viário e demais áreas livres como 
propriedade de natureza privada, e a instalação de toda infraestrutura sob a 
responsabilidade do empreendedor. 
 
Parágrafo único. Para implantação do Condomínio de Lotes não há exigência legal 
da destinação de determinado percentual da área da gleba para uso coletivo ou 
mesmo público. 
 

Seção III 

 

Dos Parâmetros Geométricos das Vias 
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Art. 352. As dimensões mínimas e desejáveis para as faixas de domínio, pista de 
rolamento, calçadas, canteiros centrais, estacionamento, entre outros parâmetros, 
para cada tipo de via, seja estrutural ou não estrutural são apresentadas no anexo 
XVIII.  
 
Parágrafo Único. As vias arteriais principais se tratam de trechos das rodovias MG-
453 e BR-491 que passam pelo município, e possuem seus parâmetros definidos 
pelos órgãos responsáveis.  
 
Art. 353.  Para as vias arteriais principais são desejáveis duas faixas de tráfego 
para cada sentido, apresentando largura de 3,6 metros cada, um canteiro central 
de 3 metros, além de 3 metros para instalação de acostamento e 0,3 metros de 
sarjeta, para cada sentido. Assim sendo, são necessários 24 metros de faixa de 
domínio.   
 
Art. 354.  Para as Vias Arteriais Secundárias são desejáveis duas faixas de tráfego 
para cada sentido, cada uma com largura de 3,5 metros, um canteiro central de 2 
metros, 3 metros para a possível instalação de uma ciclovia/ciclofaixa bidirecional 
ou de estacionamento de 3 m em um sentido da via, como também 0,3 metros de 
sarjeta para cada sentido. Conclui-se deste modo, uma faixa de domínio de 20 
metros.   
 
Art. 355.  Para as Vias Coletoras é desejável uma faixa de tráfego para cada 
sentido, com largura de 3,5 metros cada, de modo que estas tenham 0,3 metros de 
sarjeta por sentido, além de 3 metros para instalação de uma ciclovia/ciclofaixa 
bidirecional ou de um estacionamento de 2,5 metros para cada sentido da via. 
Totalizando em 13 metros de faixa de domínio. 
  
Art. 356.  Para as Vias Locais é desejável que a faixa de domínio tenha 11 m, de 
modo que as faixas de rolamento tenham 3 metros em cada sentido e haja espaço 
para estacionamento de 2,2 metros, nos dois sentidos da via, ou este mesmo 
espaço em apenas uma via, incluindo uma ciclovia/ciclofaixa no outro sentido da 
faixa, de acordo com a demanda. 
 
 

Seção IV 

 

Requisitos Técnicos e Aprovação 

 
Art. 357. As diretrizes relacionadas aos projetos de parcelamento serão dadas pela 
Prefeitura Municipal de Paraguaçu e respectivos órgãos responsáveis de cada fase 
do processo de aprovação. 
 
Art. 358. Ficam os projetos dependentes dos seguintes requisitos: 
 
I – requerimento devidamente assinado pelo proprietário do loteamento, informando 
o tipo de uso a que o loteamento se destinará; 
  
II – título de propriedade do imóvel ou certidão atualizada de matrícula da gleba 
expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis do município; 
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III - parecer do CODEMA quanto a viabilidade do empreendimento, além da 
definição e aprovação das áreas verdes e áreas de interesse ambiental e medidas 
mitigadoras dos impactos da obra; 
  
IV – certidão negativa de impostos municipais; 
 
V – estudo de impacto de vizinhança, independente do porte do loteamento, e 
quando necessário, apresentação da documentação de liberação ambiental 
estadual. 
 

Art. 359. Deverá ser apresentado à Prefeitura Municipal em mídia digital, em DWG, 
SHP e PDF em escala 1:1.000 ou a que for necessária para o detalhamento do 
loteamento que permita a análise detalhada dos itens relacionados a seguir, com a 
respectiva assinatura do proprietário e do responsável técnico pelo projeto: 
 
I – levantamento planialtimétrico do loteamento, apontando as áreas com 
declividade maior que 30% (trinta por cento); 
 
II – confrontantes; 
 
III – vegetação (matas, bosques, árvores isoladas ou quaisquer tipos de áreas 
verdes, incluindo áreas de preservação permanente e aquelas destinadas ao uso 
público e equipamentos urbanos comunitários); 
 
IV – nascentes, rios, córregos, lagos, represas e suas denominações;  
 
V – áreas alagadiças ou passíveis de inundação;  
 
VI – arruamentos contíguos a todo o perímetro e elementos necessários para 
integrar o loteamento às áreas do entorno;  
 
VII – localização de rodovias, ferrovias, linhas de transmissão de energia, redes de 
telefonia, dutos e outras instalações, com suas respectivas faixas de domínio ou 
servidão; 
 
VIII – edificações existentes;  
 
VIX – tipo de uso predominante a que o loteamento se destina, apresentando o EIV 
ou avaliação solicitada por órgão competente; 
 
X – traçado e classificação de pelo menos as principais vias, e sua articulação com 
a estrutura viária do município;  
 
XI – zoneamento pretendido para o loteamento, conforme estabelecem esta Lei;  
 
XII – orientação magnética e verdadeira;  
 
XIII – memorial descritivo da área;  
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XIV – indicação das rodovias, dutos, linhas de transmissão, áreas livres de uso 
público, unidades de conservação, equipamentos urbanos e comunitários e 
construções, existentes dentro da gleba e nas suas adjacências, com as 
respectivas distâncias da gleba a ser loteada; 
 
XV – parecer do CODEMA de viabilidade do empreendimento, além da delimitação 
das áreas de interesse ambiental e medidas mitigadoras dos impactos da obra. 
 
§1° Essas diretrizes terão validade de 1 (um) ano, contado da entrega dos 
documentos ao solicitante. 
 
§2° O prazo de validade das diretrizes poderá ser alterado nos casos em que 
sobrevenha legislação nova que condicione alterações nas condições 
estabelecidas na planta de loteamento, desde que não tenha sido aprovada ou 
iniciada a execução do loteamento. 

 
Art. 360. O município fiscalizará in loco todas as informações prestadas pelo 
parcelador, incluindo no processo a certidão de conferência, que deverá ser 
efetuado por meio de anexo. 
 
Art. 361. Estando devidamente fiscalizado e atendendo aos requisitos, deverá a 
prefeitura expedir as diretrizes municipais em planta, no prazo máximo de 45 
(quarenta e cinco) dias, sendo elas: 
 
I – vias existentes ou projetadas que deverão ter continuidade na gleba a ser 
loteada;  
 
II – áreas non aedificandi e “faixas de domínio”; 
  
III – modelos de parcelamento e usos permitidos para a área; 
  
IV - obras a serem executadas e medidas que devem ser tomadas para garantir a 
estabilidade dos lotes, áreas e vias; 
  
V - a localização da parte destinada à implantação de equipamentos urbanos e 
comunitários e áreas livres de uso público. 
 
§1º. Essas diretrizes terão validade pelo prazo máximo de 4 (quatro) anos a partir 
de sua expedição.  
 
§2º. De posse dessas diretrizes, o projeto de loteamento deverá ser desenvolvido, 
contendo as seguintes condições: 
 
I – projeto urbanístico, em escala e três vias devidamente assinadas pelo 
proprietário e pelo profissional responsável habilitado e registrado no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia e cadastrado na Prefeitura, contendo: 
  
a) curvas de nível de metro em metro;  
 
b) sistema de vias com respectivas dimensões e especificações;  
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c) subdivisão das quadras em lotes, indicando para cada um a área, as dimensões 
e numerações;  
 
d) áreas verdes e institucionais com suas dimensões;  
 
e) demarcação das áreas non aedificandi e “faixas de domínio”, caso existam;  
 
f) indicação em quadro, da área total da gleba, da área total dos lotes, das áreas 
do sistema viário, das áreas verdes e das institucionais, das áreas de preservação, 
calçadas verdes, o número total de lotes e os percentuais de cada um dos itens 
mencionados;  
 
g) planta de situação da área que permita o seu reconhecimento e localização; 
 
II – projeto geométrico de vias, em escala e cortes, devidamente assinado pelo 
proprietário e pelo profissional responsável habilitado e registrado no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia e cadastrado na Prefeitura, contendo: 
  
a) dimensões lineares e angulares do projeto, cordas, áreas, pontos de tangência 
e ângulos das vias em curvas;  
 
b) indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento localizados nos ângulos e 
curvas das vias projetadas e amarradas à referência de nível existente e 
identificável;  
 
c) perfis longitudinais e seções transversais de todas as vias de circulação; 
 
III – projeto de terraplenagem, devidamente assinado pelo proprietário e pelo 
profissional responsável habilitado e registrado no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia e cadastrado na Prefeitura; 
 
IV – projeto de drenagem, devidamente assinado pelo proprietário e pelo 
profissional responsável habilitado e registrado no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia e cadastrado na Prefeitura, contendo:  
 
a) indicação em planta de todas as Sub-bacias, o sentido da contribuição das 
aludidas e as áreas de cada uma, as linhas de escoamento das águas pluviais, 
Poços de Visita (PVs) numerados e com a indicação da cota de superfície, cota de 
fundo e consequente profundidade dos PVs, o comprimento de cada trecho entre 
poços de visita (PVs), o percentual de inclinação da tubulação entre os PVs e a sua 
dimensão, locação das bocas de lobo, indicação da dimensão das tubulações que 
ligam as bocas de lobo aos PVs; 
 
b) detalhes construtivos contendo desenhos em escala de bocas de lobo, sarjetas, 
galerias, bueiros se for o caso, dissipadores, poços de visita, caixas de interligação, 
cavaletes;  
 
c) memorial descritivo contendo a justificativa dos parâmetros adotados, tempo de 
concentração, tempo de recorrência, intensidade pluviométrica;  
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d) planilha de cálculo;  
 
e) destino final do despejo das águas pluviais;   
 
V – memorial descritivo, contendo: 
  
a) descrição sucinta do loteamento, com as suas características;  
 
b) condições urbanísticas do loteamento e limitações que incidem sobre os lotes e 
suas construções, inclusive aquelas constantes das diretrizes fixadas;  
 
c) indicação das áreas que passaram ao domínio do município;  
 
d) cronograma de execução de obras;  
 
e) memoriais descritivos dos lotes, das áreas verdes e das áreas institucionais. 
 
VI – projetos complementares, devidamente assinados pelo proprietário e pelo 
profissional responsável habilitado e registrado no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia e cadastrado na Prefeitura, conforme o especificado a 
seguir: 
 
a) Projeto – tipo do sistema de alimentação e distribuição de água potável e, quando 
necessário, projeto de captação e tratamento, memoriais de cálculo e descritivo. 
Este projeto deverá ser aprovado pelo COSÁGUA ou prestador de serviço que vier 
a substituí-lo. 
 
VII - projeto do sistema de esgotamento sanitário aprovado pelo órgão competente, 
indicando as dimensões e declividade dos coletores, bem como os locais de 
lançamento, memoriais de cálculo e descritivo. Este projeto deverá ser aprovado 
pela COSÁGUA, ou prestador de serviço que vier a substituir. 
  
VIII - projeto de arborização das calçadas, vias e áreas verdes, indicando a locação, 
os espaços mínimos, as espécies a serem plantadas, o nome científico e a 
quantificação; 
  
IX – caso necessário, projeto de proteção e contenção das áreas sujeitas a erosão, 
obedecendo às especificações do órgão competente; 
  
X - especificação de pavimentação das vias; 
  
XI - projeto de acessibilidade de acordo com a ABNT NBR 9050/2015;  
 
XII - projeto de rede de energia elétrica e iluminação pública aprovado pelo órgão 
competente. 
 
Art. 362. Os projetos, assinados pelo proprietário e por profissional capacitado, 
deverão conter:    
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I – cópia do título de propriedade do imóvel em que conste a correspondência entre 
a área real e a mencionada nos documentos; 
  
II – certidão negativa dos tributos municipais; 
  
III – projeto do parcelamento em planta na escala 1:1.000 ou 1:2.000; nos casos de 
áreas maiores deverão ser apresentadas as plantas das quadras separadamente 
na escala 1:1.000 contendo:  
 
a) indicação das áreas com declividade acima de 30% (trinta por cento), das áreas 
de cobertura vegetal e das áreas públicas que passarão ao domínio do Município; 
 
b) o traçado do sistema viário; 
 
c) a subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas dimensões e 
numerações; 
 
d) a denominação e a destinação de áreas remanescentes; 
 
e) as indicações dos marcos de alinhamento e nivelamento; 
 
f) os recuos exigidos; 
 
g) a legenda e o quadro-resumo das áreas com sua discriminação. 
  
IV – memorial descritivo de cada unidade de lote com as medidas respectivas, 
áreas e limites; 
  
V – planta de locação topográfica na escala 1:1.000 ou 1:2.000, contendo: 
 
a) o traçado do sistema viário; 
 
b) o eixo de locação das vias; 
 
c) as dimensões lineares e angulares do projeto; 
 
d) raios, cordas, arco, pontos de tangência e ângulos centrais das vias curvilíneas; 
 
e) quadro resumo dos elementos topográficos;  
 
f) indicação de marcos existentes.  
 
VI – perfis longitudinais (greides) tirados das linhas dos eixos de cada via pública 
em 3 (três) vias, sendo uma delas em papel milimetrado, na escala 1:1.000 vertical; 
  
VII – seções transversais de todas as vias de circulação e praças, em números 
suficientes para cada uma delas, na escala 1:2.000; 
  
VIII – além dos projetos acima mencionados, o interessado apresentará, de acordo 
com o estabelecido na comunicação das diretrizes básicas, o projeto definitivo, ou 
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anteprojeto, em 2 (duas) vias, sendo uma delas em papel vegetal copiativo dos 
seguintes itens: 
 
a) sistema de coleta e tratamento do esgoto sanitário; 
 
b) sistema de distribuição de água potável; 
 
c) redes de escoamento das águas pluviais e superficiais; 
 
d) distribuição de energia e da pavimentação das praças e vias de circulação, guias 
e meios-fios ou sarjetas.  
 
IX – indicação de servidões e restrições especiais que eventualmente gravem áreas 
de terrenos;  
 
X – cronograma físico-financeiro de cada projeto. 
 
Art. 363. A Prefeitura deverá se pronunciar quanto à aprovação ou rejeição do 
projeto no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de protocolo da 
apresentação do projeto com todas as diretrizes necessárias. 
 
Parágrafo único. Esse prazo poderá ser interrompido nos casos em que o 
interessado execute alterações, correções ou preste informações solicitadas pela 
prefeitura.   
 
Art. 364. Após aprovado o projeto de loteamento, o loteador ou responsável deverá 
submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
data da sua aprovação ou da concessão da Licença Ambiental, sob pena de 
caducidade da aprovação.  
 
Art. 365. A aprovação para implantação do loteamento prescreverá em até 2 (dois) 
anos, prazo que será fixado levando-se em conta a extensão e o cronograma das 
obras de infraestrutura e urbanização de cada empreendimento, e será contado da 
data da expedição do Alvará de Urbanização ou Termo de Aprovação e Licença 
para a execução das obras de implantação do parcelamento do solo urbano. 
 
Parágrafo único. O não cumprimento das obras dentro do prazo estabelecido 
permitirá que a Prefeitura as execute, e promova a ação judicial competente para 
transferir ao patrimônio público a área caucionada.  
 
Art. 366. Após a realização de todas as obras, o loteador deverá solicitar à 
Prefeitura Municipal ou órgão competente, o termo de verificação das obras. 
 
Art. 367. Todas as obras ou melhorias executadas nas áreas verdes e institucionais 
do loteamento deverão ser agregadas ao patrimônio público, sem quaisquer 
prejuízos.   
 
Art. 368. Após todas as alterações nos projetos ou execução dos loteamentos já 
aprovados ou registrados, o interessado deverá solicitar a aprovação da prefeitura, 
de acordo com as seguintes diretrizes: 
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I – requerimento solicitando a modificação; 
  
II – memorial descritivo das modificações;  
 
III - três vias do projeto modificado;  
 
IV – uma via da cópia do projeto aprovado;  
 
V – documento que comprove a anuência de todos os adquirentes dos lotes; 
  
VI – se necessário, pareceres dos órgãos responsáveis pela prestação de energia 
elétrica, água e esgoto, Conselho Municipal de Meio Ambiente e Departamento de 
Estradas de Rodagem. 
 
Parágrafo único. Quaisquer alterações que venham a modificar as áreas públicas 
dos loteamentos ficarão a exame prévio e autorização da Câmara Municipal, não 
sendo permitidas modificações que entrem em desacordo com os parâmetros 
urbanísticos estabelecidos neste Plano Diretor ou Lei pertinente. 
 
Art. 369. Para a aprovação do projeto de desmembramento, o interessado deverá 
apresentar à Prefeitura Municipal os seguintes documentos: 
 
I – Requerimento assinado pelo proprietário da gleba, informando a que tipo de uso 
o desmembramento se destinará; 
 
II – Título de propriedade do imóvel ou certidão atualizada de matrícula da gleba 
expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca; 
 
III – Certidão negativa de débitos municipais; 
 
IV – Proposta de desmembramento, assinada pelo proprietário e pelo responsável 
técnico, na escala 1:500 ou 1:1.000, no formato padrão, em 3 (três) vias sendo 2 
(duas) cópias impressas e uma cópia digital, contendo a situação atual da gleba e 
a subdivisão pretendida para a gleba, onde constem: 
 
a) a indicação de cursos d'água, nascentes, mananciais, áreas de servidão e não 
edificáveis, confrontações e divisas da área loteada e orientação;   
 
b) os lotes com numeração e dimensões;  
 
c) as vias lindeiras com as respectivas seções transversais cotadas; 
 
d) a projeção das edificações existentes, se for o caso; 
 
e) as áreas a serem transferidas para o município, se for o caso; 
 
f) o comprovante da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) relativa aos 
projetos. 
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Parágrafo Único. Aplicam-se ao desmembramento os prazos para a aprovação e 
protocolização estabelecidos para os loteamentos. 
 
Art. 370. Os condomínios imobiliários obedecerão às seguintes diretrizes:  
 
I - admitir apenas o uso habitacional e de lazer; 
 
II - atender à taxa de ocupação máxima de 40% (quarenta por cento); 
 
III - atender à taxa de permeabilidade de 40% (quarenta por cento); 
 
IV - prever o sistema de circulação de pedestres separado do sistema de circulação 
de veículo; 
 
V - apresentar uma guarita de, pelo menos, 4m² (quatro metros quadrados) à 
entrada dos condomínios imobiliários; 
 
VI - projetar e implantar a infraestrutura; 
 
VII - instalar um projeto de prevenção e combate a incêndios, devidamente 
aprovado; 
 
VIII - projetar e instalar um sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário; 
 
IX - apresentar proposta para destinação final adequada do lixo; 
 
X - apresentar uma convenção de condomínio registrada no Cartório de Registros 
do município. 
 
Art. 371.  A aprovação dos condomínios imobiliários ficará condicionada à 
apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e do licenciamento 
ambiental do empreendimento.  
 
Art. 372. Competirá exclusivamente aos condomínios imobiliários: 
 
I - a coleta de lixo em sua área interna; 
 
II - as obras de manutenção e melhorias da sua infraestrutura. 
 

CAPÍTULO XI  

 

DA POLÍTICA DE CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES 

 

Seção I  

 

Das responsabilidades   
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Art. 373. Toda e qualquer construção, reforma e ampliação de edifícios efetuada 
por particulares ou entidade pública, a qualquer título, é regulada pela presente Lei, 
obedecidas às normas federais, estaduais e municipais pertinentes.  
 
§ 1º As normas edilícias e o Código de Obras Municipal, naquilo que não forem 
contrárias, deverão ser aplicadas observando-se as regras estabelecidas neste 
Plano Diretor, especialmente neste capítulo.  
 
§ 2º O presente capítulo busca regulamentar os projetos e a execução de 
edificações do Município, assegurar a observância de padrões mínimos de 
segurança, higiene, salubridade e conforto das edificações e, também, resguardar 
as condições adequadas de acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida. 
  
Art. 374. São deveres e obrigações do proprietário do imóvel:  
 
I - garantir a observância de toda a legislação vigente;   
 
II - providenciar para que os projetos e as obras no imóvel de sua propriedade 
estejam licenciados e sejam executados por profissional legalmente habilitado;  
 
III - responder, na falta de responsável técnico, pelas consequências das 
modificações efetuadas no meio ambiente natural assim como nas edificações que 
constituam patrimônio histórico da área de influência da obra;  
 
IV - dar o suporte necessário às vistorias e fiscalizações das obras por parte dos 
agentes municipais, permitindo-lhes o livre acesso ao canteiro de obras e 
apresentando a documentação técnica sempre que solicitada;  
 
V - obter a Certidão de Conclusão de Obras da edificação;  
 
VI - promover a manutenção das condições de estabilidade, segurança e 
salubridade do imóvel, de modo a evitar danos a terceiros.  
 
Art. 375. Os projetos e a execução de obras ficam condicionados à 
responsabilidade técnica de profissional e/ou empresa legalmente habilitados, 
cujos deveres e obrigações são:  
 
I - do autor ou coautor do projeto:  
 
a) elaborar o projeto de acordo com a legislação municipal e as normas técnicas;  
 
b) assumir toda a responsabilidade técnica e civil pelos projetos por eles firmados; 
e 
 
c) acompanhar junto à Prefeitura todas as fases da aprovação do projeto. 
 
II - do executante e responsável técnico pela obra:  
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a) edificar de acordo com o previamente licenciado pelo Município, cumprindo todas 
as diretrizes e exigências técnicas determinadas pelos órgãos competentes 
municipais, estaduais e federais, conforme o caso;  
 
b) adotar medidas de segurança para resguardar a integridade das redes de 
infraestrutura urbana e das propriedades públicas e privadas;  
 
c) assumir a responsabilidade por dano resultante de falha técnica na execução da 
obra, dentro do prazo legal de sua responsabilidade técnica;   
 
d) responder pelas consequências advindas das modificações efetuadas no meio 
ambiente natural e nas edificações que constituam patrimônio histórico da área de 
influência da obra.  
 
§ 1º A responsabilidade técnica perante o Poder Executivo do profissional 
responsável pela obra começa na data de início da construção.  
 
§ 2º. O responsável técnico pela obra, quando deixar de sê-lo, deverá comunicar 
ao órgão municipal competente, ficando a construção, nesse caso, com a licença 
automaticamente suspensa até a formalização de novo responsável técnico por sua 
execução.  
 
Art. 376. São responsabilidades do Poder Executivo municipal:  
 
I - aprovar projetos e licenciar obras, em conformidade com a legislação municipal;  
 
II - fiscalizar a execução de obras e certificar sua conclusão;  
 
III - fornecer a Certidão de Conclusão de Obras;  
 
IV - aplicar as penalidades cabíveis, visando ao cumprimento da legislação vigente.   
 
§ 1º A aprovação dos projetos e a vistoria para concessão da Certidão de 
Conclusão de Obras deverão ser realizados por profissionais legalmente 
habilitados.   
 
§ 2º O Município fica isento de qualquer responsabilidade técnica, perante os 
proprietários ou terceiros, pelos projetos e obras que aprovar, pelas licenças para 
execução que conceder e pelas Certidões de Conclusão de Obras que fornecer.  
   
Art. 377. Para efeito de aplicação dos parâmetros construtivos estabelecidos nesta 
Lei e demais instrumentos da legislação urbanística municipal, considera-se área 
construída toda área coberta da edificação, exceto:  
 
I – área sob beiral e marquise, desde que esses tenham largura máxima de 0,75m 
(setenta e cinco centímetros); 
 
II – áreas para sótão ou porão com pé direito máximo de 2,40m (dois metros e 
quarenta centímetros); 
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III – áreas abertas sob pérgulas; e 
 
III – área sob toldo.   
  

Seção II 

 

Do Licenciamento  

  
Art. 378. Toda e qualquer obra de construção, reforma, acréscimo ou demolição, 
de iniciativa pública ou privada, somente poderá ser executada após aprovação do 
projeto e concessão do respectivo licenciamento para a execução de obras, pela 
Prefeitura Municipal, de acordo com as exigências contidas nesta Lei e com as 
legislações federal, estadual e municipal pertinentes.   
 
Parágrafo único. A expedição de licença para obra de loteamento, construção, 
reforma, acréscimo ou demolição de imóveis no Município fica condicionada a 
apresentação da Anotação de Responsabilidade técnica, junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou ao Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU)   
  
Art. 379. Para que seja permitida a edificação no lote é necessário que este 
preencha os requisitos referentes ao parcelamento, à ocupação e ao uso do solo 
urbano estabelecidos na legislação vigente.   
  
Art. 380. Após a expedição do licenciamento para execução da obra, o projeto 
arquitetônico não poderá sofrer qualquer modificação que não tenha sido 
previamente aprovada pela Prefeitura.   
 
Parágrafo único. Quando, por iniciativa do interessado, houver mudança ou 
alteração do projeto aprovado, deverá ser emitido novo Alvará de Construção, 
mediante aprovação de outro projeto.  
  
Art. 381. Decorridos 12 (doze) meses a contar da data de expedição respectiva 
“Licença” sem que a obra tenha sido iniciada nos termos desta Lei, este 
licenciamento será considerado automaticamente revogado.  
 
§ 1º. Considera-se iniciada a obra cujas fundações tiverem sido executadas.   
 
§ 2º. A partir da comunicação de início de obra, será realizada a vistoria de 
verificação de locação e alinhamento pelo setor responsável pela fiscalização de 
obras no âmbito do Poder Executivo.  
 
Art. 382. No licenciamento das obras listadas a seguir não será exigida 
apresentação de projeto:   
 
I - construção de muros do alinhamento do logradouro público, desde que esse 
alinhamento tenha sido fornecido pela Prefeitura.  
 
II - limpeza ou pintura externa de edifícios que requeiram a instalação de tapumes 
ou andaimes;  
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III - demolição de edificações; 
  
IV - muros de arrimo;  
 
V - marquises.  
  
Art. 383. Estão dispensadas da aprovação de projeto e do licenciamento as 
seguintes obras:  
 
I - construção de muros em geral, exceto os de arrimo e os de alinhamento do 
logradouro público;   
 
II - instalação de canteiro de obras, barracão e estande de vendas em obras 
licenciadas, desde que não ocupem área pública;  
 
III - construção de abrigos para resíduos sólidos e recicláveis;   
 
IV - reparos, manutenção de obras e reformas nos casos em que as Normas 
Brasileiras vigentes dispensam o projeto;  
 
V - instalação de grades de proteção, toldos e estruturas móveis;  
 
VI - serviços de manutenção e construção de calçadas;   
 
VII - construção de abrigos para animais domésticos e cobertas em unidades 
residenciais, com altura máxima de 1,80 m (um metro e oitenta centímetros);  
 
VIII - escadas e rampas descobertas sobre terreno natural, respeitados os 
parâmetros da legislação vigente;  
 
IX - impermeabilização de lajes;  
 
X - instalação de condutores para o escoamento de águas pluviais sob a calçada.  
 
§1º. A dispensa de Alvará de Construção para as obras de que trata o caput deste 
artigo não desobriga o proprietário do atendimento das normas técnicas pertinentes 
nem o exime de responsabilidade penal e civil perante terceiros. 
 
§2º. Em casos especiais, a critério do órgão competente do Poder Executivo, 
poderá ser exigido processo de licenciamento nas situações previstas neste artigo.  
  
Art. 384. De acordo com a legislação e as Normas Brasileiras pertinentes os 
edifícios públicos e particulares com atendimento ao público bem como as áreas 
de uso comum em empreendimentos residenciais multifamiliares deverão possuir 
condições técnicas construtivas que assegurem condições adequadas de 
acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida.  
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Seção III  

 

Da apresentação e aprovação do projeto arquitetônico  

  
Art. 385. O interessado poderá solicitar à Prefeitura a expedição de diretrizes para 
elaboração de projeto em lote regular, integrante de parcelamento devidamente 
registrado no Cartório de Registro de Imóveis.  
  
Art. 386. Mediante solicitação, a Prefeitura fornecerá as diretrizes para elaboração 
do projeto, cujo conteúdo mínimo é o constante do anexo XIX desta Lei.  
 
§ 1º A Administração Municipal fornecerá as diretrizes em função das informações 
declaradas pelo requerente e de inteira responsabilidade deste.  
 
§ 2º O prazo de validade do documento contendo diretrizes sobre o imóvel é de 180 
(cento e oitenta) dias contados de sua expedição.  
 
§ 3º O Poder Executivo municipal fornecerá as diretrizes sobre o imóvel em 
atendimento a requerimento do interessado, independentemente da abertura de 
processo relativo à construção no imóvel.  
 
§ 4º A Prefeitura terá 30 (trinta) dias, a contar da data de protocolo do pedido, para 
expedição das diretrizes.  
 
§ 5º Findo o prazo, independentemente da fixação de diretrizes, o requerente 
poderá apresentar o projeto para análise prévia, desde que cumpridas as 
exigências legais.   
  
Art. 387. Para abertura de processo administrativo para fins de aprovação de 
projeto e concessão de licença o proprietário deverá apresentar à Prefeitura 
Municipal os documentos listados no anexo XX desta Lei.  
 
§ 1º A documentação a que se refere o caput poderá ser alterada por decreto 
publicado pelo Poder Executivo Municipal.  
 
§ 2º O processo administrativo somente poderá ser aberto mediante apresentação 
completa da documentação exigida.  
  
Art. 388. Após a análise prévia o projeto será devolvido ao responsável para 
providências e apresentação do projeto definitivo em 4 (quatro) vias impressas e 
uma via eletrônica.  
 
§ 1º No processo de análise prévia a Prefeitura realizará, preferencialmente pelo 
mesmo analista, no máximo três análises do projeto, cujos resultados serão 
registrados em laudos em até 15 (quinze) dias após a entrega pelo interessado, 
contados a partir da data de entrada na secretaria responsável pelo licenciamento. 
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§ 2º Até que a análise prévia seja finalizada, o interessado deverá devolver o projeto 
com as correções solicitadas em até 15 (quinze) dias da emissão de cada laudo ou 
retorno da análise pela Prefeitura.  
 
§ 3º Caso não sejam efetuadas as correções no prazo ou se persistirem incorreções 
após a terceira análise, o projeto será indeferido.  
 
§ 4º Os projetos de prédios que não sejam para uso residencial unifamiliar ou com 
área superior a 120,00 m² (cento e vinte metros quadrados) de área construída 
deverão ser previamente aprovados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais.  
 
§ 5º O projeto definitivo deverá dar entrada na Prefeitura no prazo de até 30 (trinta) 
dias a contar da data de retirada do laudo que ateste a aceitação do projeto na 
análise prévia.  
 
§ 6º Se findo o prazo de 30 (trinta) dias da retirada do laudo a que se refere o 
parágrafo anterior o projeto definitivo não for apresentado o processo administrativo 
aberto para licenciamento da edificação será encerrado.  
 
Art. 389. Prefeitura terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data 
de entrada do projeto definitivo para aprová-lo, desde que atenda a legislação 
vigente e as exigências estabelecidas no processo de licenciamento.   
 
§ 1º Aprovado o projeto o interessado terá um prazo de 30 (trinta) dias para retirá-
lo.  
 
§ 2º O interessado não poderá dar início à obra sem a retirada do projeto aprovado 
e respectivo Alvará de Construção.  
 
§ 3º Não será exigida para fins de retirada do projeto aprovado e respectivo Alvará 
de Construção a definição do responsável técnico pela obra.  
   
Art. 390. Os projetos deverão ser apresentados em pranchas moduladas de acordo 
com a Norma Brasileira pertinente, dobradas em formato padronizado, e conter os 
elementos constantes no anexo XX desta Lei.   
 
§ 1º Sempre que julgar conveniente, poderá a Prefeitura exigir especificações 
técnicas relativas aos cálculos dos elementos essenciais da construção e dos 
materiais que devam ser nela empregados, com a finalidade de possibilitar melhor 
análise do projeto.   
 
§ 2º No caso de reforma ou ampliação de edificação, deverão ser identificadas no 
projeto as partes das construções que deverão permanecer, que deverão ser 
construídas e as que deverão ser demolidas.    
 
§ 3º Em todas as pranchas do projeto deverá constar o carimbo de acordo com o 
modelo padrão da Prefeitura, apresentado no anexo XX desta Lei, não sendo 
admitidos conteúdos de propaganda, contatos de telefone, inscrições, logomarcas 
e outros elementos não previstos no referido modelo.   
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Art. 391. O proprietário conservará no local da obra 1 (um) jogo completo de cópias 
do projeto aprovado bem como a licença para construção, para serem 
apresentados à fiscalização quando requisitados.   
   
Art. 392. O projeto já aprovado não poderá sofrer nenhuma alteração.  
 
Parágrafo único. Quando, por iniciativa do interessado, houver mudança ou 
alteração do projeto aprovado deverá ser emitido novo Alvará de Construção, 
mediante aprovação de outro projeto.   
 

Seção IV 

 

 Da execução das obras  

   
Art. 393. As execuções das obras, incluindo os serviços preparatórios e 
complementares, respeitarão o direito de vizinhança e o disposto nas Normas 
Brasileiras, nesta Lei e nas demais normas aplicáveis.    
 
Art. 394. Nenhuma obra poderá ser executada no Município sem que sejam 
atendidas, cumulativamente, as seguintes condições:  
 
I - o proprietário esteja de posse do Alvará de Construção fornecido pelo órgão 
competente do Poder Executivo;  
 
II - seja instalada, em posição visível a partir do logradouro público, placa de 
identificação da obra contendo o número do Alvará de Construção, com as 
respectivas datas de expedição e vencimento, os nomes dos responsáveis técnicos 
e os números de registro dos mesmos no respectivo órgão regulador do exercício 
profissional.   
   
Art. 395. O responsável técnico pela obra deverá comunicar ao Executivo Municipal 
o início da obra, apresentando os documentos listados no anexo XX desta Lei.  
 
§ 1º Considera-se iniciada a obra cujas fundações tiverem sido executadas.   
 
§ 2º A partir da comunicação de início de obra, será realizada a vistoria de 
verificação de locação e alinhamento pelo setor responsável pela fiscalização de 
obras no âmbito do Poder Executivo.  
   
Art. 396. A instalação de dispositivos de segurança, tais como tapumes, andaimes, 
telas de proteção e bandeja, deverá se dar conforme critérios definidos nesta Lei, 
na legislação específica sobre a segurança do trabalho, nas Normas Brasileiras e 
demais normas aplicáveis.  
 
§ 1º Os andaimes deverão apresentar perfeitas condições de segurança em seus 
diversos elementos e sua instalação deverá satisfazer as seguintes condições:  
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I - observar passagem livre de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) de 
altura;  
 
II - quando se tratar de obra em edificação existente construída sem o afastamento 
frontal fixado nesta Lei:  
 
a) ocupar no máximo metade da calçada, mantendo no mínimo 0,80 m (oitenta 
centímetros) para passagem de pedestres;   
 
b) prover efetiva proteção das árvores, dos aparelhos de iluminação pública, dos 
postes e de qualquer outro dispositivo existente, sem prejuízo do funcionamento 
dos mesmos.  
 
§2º Nas construções com afastamento de até 5,00 m (cinco metros) será obrigatória 
a construção de tapumes, cuja instalação deverá satisfazer as seguintes condições:  
 
I - o tapume poderá avançar sobre a calçada, desde que garantida uma faixa de no 
mínimo 0,80 m (oitenta centímetros) circulação de pedestres;  
 
II - quando a largura livre da calçada resultar inferior a 0,80 m (oitenta centímetros)  
deverá ser solicitada autorização, em caráter excepcional, para desvio do trânsito 
de pedestre para parte do leito carroçável, devidamente protegida;  
 
III - os tapumes deverão ter altura mínima de 2,00 m (dois metros) e não oferecer 
riscos.  
 
§3º Será obrigatória, sempre que se executar obras de construção, reforma ou 
demolição no alinhamento da via pública, a colocação de dispositivos de 
segurança, exceto nos casos de muros e grades inferiores a 2,00 m (dois metros) 
de altura.  
 
§4º A instalação dos dispositivos de segurança somente deverá se dar após o 
fornecimento do Alvará de Construção pelo órgão competente do Poder Executivo.  
   
Art. 397. A execução de terraplenagem, movimentação de entulho e material 
orgânico depende de prévia autorização do Poder Executivo mediante 
requerimento do proprietário e vistoria efetuada no local por parte do órgão 
municipal competente.  
 
§1º O movimento de terra e/ou entulho deverá ser executado por profissional 
habilitado.   
 
§ 2º O responsável técnico pela obra e o proprietário responderão civilmente por 
possíveis danos causados a terceiros.  
 
§ 3º A autorização requerida será expedida pelo órgão municipal competente e 
conterá, além de seu período de validade, todas as exigências a serem cumpridas 
pelo requerente na execução do movimento de terra, entulho e material orgânico, 
tais como as que se seguem:  
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I - utilização de técnicas e equipamentos adequados;  
 
II - execução de medidas que garantem a segurança no que se refere a:  
 
a) estabilidade geotécnica; e  
 
b) estabilidade e integridade das edificações existentes no terreno e entorno.  
 
III - execução de medidas que evitem:  
 
a) carreamento de terras que propiciem a formação de lama em áreas de 
propriedade pública ou particular;  
 
b) assoreamento e consequente obstrução de dispositivos de drenagem de águas 
pluviais;  
 
IV - transporte de terra ou entulho para locais licenciado, em caso de bota-fora.  
 
§ 4º Será obrigatória a construção de contenção nos seguintes casos:  
 
I - divisas de edificações, terrenos ou lotes que apresentem taludes de escavação;  
 
II - divisas de terrenos localizados em encostas com declividade superior a 20% 
(vinte por cento) que possam ser afetadas por deslizamento de terra;  
 
III - divisas de terrenos localizados em encostas com declividade inferior a 20% 
(vinte por cento) onde seja observada movimentação de terra associada a processo 
erosivo.  
 
§ 5º Será obrigatória a apresentação de projeto de terraplanagem, acompanhado 
da respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de 
Responsabilidade Técnica), nos casos de:  
 
a) movimento de terra resultante de corte no terreno com altura superior a 2,00 
(dois metros);  
 
b) movimento de terra que implique volume superior a 600,00 m³ (seiscentos 
metros cúbicos);  
 
c) terraplanagem em terreno pantanoso ou alagadiço.  
   
Art. 398. Para as obras de demolição deverão ser tomadas as medidas de 
segurança exigidas para as construções, assim como também estas deverão ser 
executadas sob responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado.  
 
Parágrafo único. Deverá ser apresentada ART ou RRT para ser anexada à licença 
de demolição.   
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Art. 399. Durante a execução das obras o profissional responsável deverá por em 
prática todas as medidas necessárias para que os logradouros, no trecho defronte 
à obra, sejam mantidos em estado permanente de limpeza e conservação.   
 
Parágrafo único. Nenhum material poderá permanecer no logradouro público 
senão o tempo necessário para a sua descarga e remoção.  
   
Art. 400. O proprietário poderá obter autorização para paralisação temporária da 
obra, com suspensão da contagem do prazo estabelecido para sua conclusão, 
desde que a justificativa da solicitação seja avaliada como procedente pelo órgão 
competente do Poder Executivo.   
   
Art. 401. Ao término da obra ou quando da sua paralização constituirão obrigações 
do proprietário e do responsável técnico os seguintes procedimentos:  
 
I - remoção de andaimes, tapumes e outros equipamentos;  
 
II - limpeza completa e geral do logradouro público fronteiro à obra;  
 
III - remoção do entulho gerado para local conveniente;  
 
IV - reparação dos estragos causados nas vias públicas;  
 
V - no caso de obra paralisada, fechamento do terreno no alinhamento do 
logradouro por meio de muro dotado de portão de entrada.  
 
§ 1º O cumprimento das exigências estabelecidas neste artigo deverá:  
 
I - ter início em no máximo 24 (vinte e quatro) horas após o término ou paralisação 
da obra;  
 
II - terminar em até 5 (cinco) dias após o término da obra;  
 
III - terminar em até 60 (sessenta) dias após a paralisação da obra.  
 
§ 2º No caso de não cumprimento do disposto neste artigo o material de construção 
será recolhido ao almoxarifado da Prefeitura e só será restituído após o pagamento 
das taxas regulamentares e despesas de remoção.  
   
Art. 402. Para início e conclusão da obra são concedidos os seguintes prazos, 
contados a partir da data da aprovação do projeto e expedição do Alvará de 
Construção:   
 
I - para obra de até 1.000,00 m² (mil metros quadrados) de construção: 6 (seis) 
meses para o início e 18 (dezoito) meses para a conclusão; 
 
II - para obra de 1.001,00 m² (mil e um metros quadrados) até 2.000,00 m² (dois mil 
metros quadrados) de construção: 8 (oito) meses para o início e 24 (vinte e quatro) 
meses para a conclusão;  
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III - para obra de 2.001,00 m² (dois mil e um metros quadrados) até 3.000,00 m² 
(três mil metros quadrados) de construção: 10 (dez) meses para o início e 30 (trinta) 
meses para a conclusão;  
 
IV - para obra de mais de 3.000,00 m² (três mil metros quadrados) de construção: 
12 (doze) meses para o início e 36 (trinta e seis) meses para a conclusão.  
  
§ 1º Descumpridos os prazos acima a continuidade da obra será condicionada à 
revalidação do Alvará de Construção, por igual período, mediante requerimento 
acompanhado da documentação relacionada no anexo XX desta Lei.  
 
§ 2º Decorridos mais do que o dobro dos respectivos prazos acima estabelecidos 
para início de obra sem que a mesma tenha sido efetivamente iniciada o Alvará de 
Construção será cassado e a aprovação do projeto tornar-se-á sem efeito.  
 
§ 3º Os prazos consignados no Alvará de Construção não correrão durante os 
impedimentos relativos a decreto de utilidade pública do imóvel, calamidade pública 
ou quando justificados por decisões judiciais.  
   
Art. 403. Nenhuma edificação poderá ser ocupada sem que seja expedida a 
respectiva Certidão de Conclusão de Obras.  
 
Parágrafo único. Concedida a Certidão de Conclusão de Obras não poderá o 
proprietário mudar o seu uso, sem prévia autorização da Prefeitura sob pena de 
multa e interdição.   
   
Art. 404. Poderá ser concedida a Certidão de Conclusão de Obras parcial, a juízo 
do órgão competente da Prefeitura Municipal, nos seguintes casos:  
 
I - quando se tratar de prédio composto de parte comercial e parte residencial e 
puder cada uma ser utilizada independente da outra;  
 
II - quando se tratar de mais de uma construção feita independentemente no mesmo 
lote.  
 
§ 1º Em todos os casos o proprietário terá o prazo de um ano para conclusão da 
obra, sob pena de cassação da Certidão de Conclusão de Obras parcial e do alvará 
de funcionamento.  
 
§ 2º A parte da construção para a qual for concedida a Certidão de Conclusão de 
Obras parcial deverá atender todas as exigências legais estabelecidas para a 
obtenção de Certidão de Conclusão de Obras.  
   
Art. 405. Uma obra é considerada concluída para fins de obtenção da Certidão de 
Conclusão de Obras quando atender cumulativamente as condições listadas no 
anexo XXI desta Lei.   
   
Art. 406. O proprietário ou o responsável técnico da obra deverá comunicar sua 
conclusão à Prefeitura Municipal por meio de requerimento de vistoria da 
edificação, conforme modelo apresentado no anexo XXI. 
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Parágrafo único. Quando do requerimento da vistoria a que se refere o caput deste 
artigo deverá ser entregue, preenchido e assinado, o quadro de áreas da obra para 
fins de encaminhamentos necessários junto ao Cadastro Municipal e o Instituto 
Nacional de Seguridade Social (INSS), conforme modelo apresentado no anexo 
XXI.  
   
Art. 407. Tendo sido procedida a vistoria citada no artigo anterior a Prefeitura fica 
obrigada a expedir a Certidão de Conclusão de Obras no prazo de até 30 (trinta) 
dias a partir da data de protocolo do requerimento de vistoria da edificação, desde 
que:  
 
I - seja constatado na vistoria que a obra atende quando atender cumulativamente 
as condições listadas no anexo XXI desta Lei.  
 
II - sejam apresentados laudos ou documentos similares fornecidos pelos órgãos 
públicos responsáveis atestando que a execução das instalações hidráulicas, 
sanitárias, elétricas, de telefonia e de combate a incêndio obedeceram ao projeto 
aprovado.  
 

Seção V  

 

Das edificações  

  
Art. 408. As fundações e todos os elementos construtivos devem ficar situados 
inteiramente dentro dos limites do lote, levando-se em consideração os efeitos da 
edificação em relação às edificações vizinhas, logradouros públicos e instalações 
de serviços públicos.   
   
Art. 409. Ao responsável técnico compete a escolha e correta utilização dos 
materiais e elementos construtivos, estruturais ou não, sempre de acordo com a 
NBR 15575 de Desempenho das Edificações ou à que a vier substitui-la e com as 
Normas Técnicas Brasileiras relativas à resistência ao fogo, isolamento térmico, 
isolamento e condicionamento acústico, resistência estrutural e impermeabilidade.  
 

Seção VI 
 

 Do fechamento de lotes e terrenos  

   
Art. 410. Os proprietários de lotes e terrenos edificados ou vagos deverão fechá-
los nas divisas por meio de muro, gradil ou cerca viva, sendo que:   
 
I - na testada com altura mínima de 1,80 m (um metro e oitenta centímetros) e altura 
máxima de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros), salvo casos específicos 
em que o fechamento é impedido por lei;  
 
II - nas divisas laterais e de fundos com altura mínima de 1,80m (um metro e oitenta 
centímetros).  
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Art. 411. O fechamento na testada dos lotes e terrenos deverá respeitar o greide 
do logradouro no alinhamento e a altura máxima na divisa definida pela legislação 
urbanística municipal.  
 
§ 1º O material a ser usado no fechamento dos lotes e terrenos na testada deverá 
ser capaz de impedir o carreamento de material para logradouro público.  
 
§ 2º No fechamento de lotes e terrenos na testada é vedada a utilização de formas 
de fechamento que causem danos ou incômodos aos transeuntes.  
 
§ 3º No fechamento de qualquer lote ou terreno em testada superior a 12,00m (doze 
metros) deverão ser utilizados materiais que garantam permeabilidade visual em, 
no mínimo, 20% (vinte por cento) do comprimento do fechamento.  
 
§ 4º Para os elementos de fechamento citados no caput deste artigo a parte 
totalmente vedada não pode ter comprimento superior a 12,00m (doze metros).  
   
Art. 412. Na concordância dos alinhamentos no cruzamento de logradouros 
públicos deverá ser previsto canto chanfrado mínimo de 2,20 m (dois metros vinte 
centímetros), seguindo uma linha perpendicular à bissetriz do ângulo formado pelo 
prolongamento dos alinhamentos, salvo se tal concordância tiver sido fixada de 
forma diversa pelo Poder Executivo.  
 
§1º O arremate citado no caput deste artigo é exigido apenas para o pavimento 
térreo da edificação, podendo ter qualquer forma, poligonal ou curva, contanto que 
seja inscrita nos três alinhamentos básicos.  
 
§2º Nos cruzamentos dos logradouros sensivelmente desnivelados, o 
detalhamento da concordância ficará sujeito à aprovação da Prefeitura através do 
setor responsável pela aprovação de obras.   
 
§ 3º A reforma ou reconstrução de paredes de edificações e vedações já 
construídas nos cruzamentos de logradouros públicos em desacordo ao disposto 
neste artigo deverão atender o estabelecido nesta Lei.  
   
Art. 413. Todo proprietário de obra em ruína ou paralisada por mais de 60 
(sessenta) dias fica obrigado a executar a vedação do lote ou terreno no seu 
alinhamento bem como efetuar o lacramento de acesso ao imóvel em construção.  
 

Seção VII 

 

 Das calçadas  

   
Art. 414. Os proprietários de terrenos deverão pavimentar e manter em bom estado 
a calçada em frente a seus imóveis.  
   
Art. 415. As calçadas deverão apresentar as seguintes características:  
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I - ter uma declividade de 2% (dois por cento) transversalmente com caimento no 
sentido do alinhamento para o meio fio;  
 
II - acompanhar o nivelamento do meio-fio em seu sentido longitudinal;  
 
III - pavimentação com material impermeável, antiderrapante, resistente e capaz de 
garantir uma superfície contínua, sem ressalto ou depressão;  
 
IV - garantir uma faixa pavimentada livre e desimpedida de no mínimo 1,20 m (um 
metro e vinte centímetros) de largura, como faixa livre, destinada ao trânsito de 
pedestres, e deve respeitar as dimensões mínimas definidas em Lei Municipal;  
 
V - garantir a continuidade com as calçadas de lotes vizinhos, no que se refere ao 
nivelamento e também à faixa pavimentada de que trata o Inciso IV deste artigo; e 
 
VI - prever os rebaixos para acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência 
ou com mobilidade reduzida, nas calçadas de terrenos de esquina e em frente à 
faixa de travessia de pedestres, quando houver, conforme norma aplicável.  
 
Parágrafo único. O padrão de tratamento a ser dado às calçadas quando da 
reforma ou construção será fornecido pela Prefeitura.   
   
Art. 416. As rampas destinadas à entrada de veículos não poderão avançar sobre 
a faixa para trânsito de pedestres de que trata esta Lei.  
 
§ 1º A rampa para entrada de veículos deverá ser detalhada no projeto de 
edificação a ser aprovado junto ao Poder Executivo Municipal.  
 
§ 2º Nos trechos destinados à entrada de veículos o meio fio deverá ser rebaixado, 
devendo ser atendidas as seguintes condições:  
 
I - ter extensão mínima de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) e máxima 
de 5,00 m (cinco metros);  
 
II - manter distância mínima entre dois rebaixamentos, em um mesmo terreno, de 
4,50 m (quatro metros e cinquenta centímetros);  
 
III - situar o eixo da rampa de acesso de veículos a uma distância mínima de 6,50 
m (seis metros e cinquenta centímetros) da interseção dos alinhamentos.  
 
§ 3º Os acessos de veículos em postos de serviços e abastecimento de veículos 
poderão ter parâmetros diferenciados daqueles definidos neste artigo, desde que 
atendam à legislação específica.  
   
Art. 417. Para calçadas com declividade superior a 25% (vinte e cinco por cento) a 
construção de degrau será obrigatória, devendo ser atendidas as seguintes 
condições:  
 
I - ter espelho de no máximo 0,18 m (dezoito centímetros) de altura;  
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II - ter piso de no mínimo de 0,28 m (vinte e oito centímetros) de largura;  
 
III - existir um patamar a cada 20 (vinte) degraus, no máximo;  
 
IV - apresentar degraus com dimensões uniformes; e  
 
V - não avançar sobre a faixa para trânsito de pedestres de que trata o esta Lei.   
   
Art. 418. É obrigatório o plantio de árvores nas calçadas, na proporção mínima de 
uma árvore para cada 10,00 m (dez metros) de calçada.  
 
§1º A localização da arborização deverá obedecer às seguintes distâncias mínimas:  
 
I - 5,00 m (dez metros) da árvore mais próxima, situada na mesma calçada;  
 
II - 5,00 m (cinco metros) de esquinas;  
 
III - 1,00 m (dois metros) de postes, observando sua altura máxima (altura máxima 
da árvore), de forma a não confrontar com os fios da rede elétrica;  
 
IV - 1,00 m (um metro) de entrada de garagem;  
 
V - 0,60 m (sessenta centímetros) de tubulações subterrâneas;  
 
VI - 0,20 m (trinta centímetros) do meio-fio.  
 
§ 2º Fica o proprietário desobrigado a plantar árvore na calçada, caso se verifique 
a impossibilidade do cumprimento das distâncias estabelecidas neste artigo.  
 
§ 3º O órgão competente do Poder Executivo orientará o proprietário quanto às 
espécies a serem plantadas.  
 

Seção VIII 

 

 Das fachadas  

   
Art. 419. As estruturas edificadas nas divisas e alinhamento do lote deverão ter as 
faces externas acabadas.  
   
Art. 420. As marquises construídas na fachada dos edifícios deverão obedecer às 
seguintes condições:  
 
I - serão sempre em balanço;  
 
II - poderão ocupar até 80% (oitenta por cento) do afastamento frontal mínimo 
estabelecido pela legislação municipal;  
 
III - não poderão avançar sobre a calçada;  
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IV - nenhum de seus elementos estruturais ou decorativos poderá estar a menos 
de 3,50 m (três metros e cinquenta centímetros) de altura em relação ao nível da 
calçada, medido em relação ao alinhamento em qualquer prumada;  
 
V - em hipótese nenhuma poderão ser instalados elementos de vedação abaixo ou 
acima das marquises.  
   
Art. 421. A depredação por terceiro ou a ocorrência de acidente não isentam o 
proprietário da manutenção do bom estado de conservação das fachadas do 
imóvel.  
 

Seção IX  

 

Das áreas de estacionamento  

   
Art. 422. A área mínima destinada a estacionamento e guarda de veículos é a 
estabelecida pela legislação municipal, devendo possuir pé direito superior a 2,40m 
(dois metros e quarenta centímetros). 
   
Art. 423. As áreas de estacionamento de veículos, para efeito do disposto nessa 
Lei, ficam subdividas em:  
 
I - Áreas de estacionamento descobertas;  
 
II - Áreas de estacionamento cobertas;  
 
III - Áreas de estacionamento coberto, caracterizando garagens.   
   
Art. 424. Para todos os tipos de áreas de estacionamento deverão ser cumpridas 
as seguintes exigências:  
 
I - quanto aos acessos às áreas de estacionamento:  
 
a) distar no mínimo 6,00 m (seis metros) das curvas de concordância nas esquinas 
dos logradouros;  
 
b) garantir para as rampas inclinação menor ou igual a 20% (vinte por cento), 
tomado no eixo para os trechos em linha reta e na parte interna mais desfavorável 
para os trechos em curva;  
 
c) apresentar, para cada sentido de trânsito, as dimensões estabelecidas nas 
normas de parcelamento, ocupação e uso do solo vigentes;  
 
d) dotar de alarme e sinalização luminosa os acessos situados nas zonas onde se  
concentrem as atividades comerciais, industriais e de serviços;  
 
e) ser mantidos livres e desimpedidos;  
 
II - quanto às vagas de estacionamento:  
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a) apresentar condições adequadas em termos de acesso, distribuição e 
localização;  
 
b) prever espaço suficiente para manobra e abertura de portas dos veículos;  
 
c) atender as dimensões mínimas estabelecidas no anexo XXII desta Lei. 
 
Parágrafo único. A instalação do quadro de iluminação bem como de ventilação 
configura item obrigatório para a aprovação de projetos. 
  

Seção X  

 

Das circulações  

   
Art. 425.  Para efeito de aplicação do disposto neste Capítulo são considerados 
espaços de circulação corredores, escadas, rampas, elevadores, escadas rolantes, 
vestíbulos, portarias e acessos.  
 
Parágrafo único. O pé direito mínimo dos espaços citados no artigo será de 2,40 
m (dois metros e quarenta centímetros).   
   
Art. 426. Nas habitações unifamiliares ou em cada unidade privativa das 
edificações multifamiliares os corredores deverão atender as seguintes exigências:  
 
I - ter largura mínima de 0,90 m (noventa centímetros) quando o comprimento for 
de até 5,00 m (cinco metros);  
 
II - ter largura mínima de 1,00 m (um metro) quando o comprimento for superior a 
5,00 m (cinco metros).  
   
Art. 427. Os corredores de uso coletivo deverão ser dimensionados de acordo com 
as especificações e exigências constantes do anexo XXIII desta Lei.  
   
Art. 428. As escadas e rampas de uso coletivo deverão ser dimensionadas de 
acordo com as especificações e exigências constantes do anexo XXIII desta Lei e 
dos artigos que se seguem.  
 
Parágrafo único. Nas edificações residenciais serão permitidas escadas 
privativas, para cada unidade, com largura mínima de 0,80 m (oitenta centímetros) 
livres.   
   
Art. 429. As escadas e rampas deverão atender ainda os seguintes parâmetros e 
normas:  
 
I - no caso de escadas e rampas não confinadas:  
 
a) será obrigatório o uso de corrimão e guarda-corpo quando se elevarem a mais 
de 1,00 m (um metro) acima do nível do piso;  
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b) será permitido que a abertura de portas se dê apenas sobre patamares e nunca 
sobre o desenvolvimento de escadas e rampas; 
  
c) patamares não poderão ter nenhuma de suas dimensões inferiores à largura das 
escadas ou rampas onde se inserem;  
 
d) patamares de acesso a pavimentos deverão estar no mesmo nível do piso dos 
mesmos;  
 
II - a declividade máxima no caso das rampas para circulação exclusiva de 
pedestres será de 8,33 % (oito vírgula trinta e três por cento);  
 
III - no caso das escadas em geral:  
 
a) serão permitidos lances de no máximo 17 (dezessete) degraus sem patamar 
intermediário;  
 
b) será permitido que as escadas evoluam em leque por no máximo 3 (três) 
degraus, exceto nos casos das escadas helicoidais;  
 
c) o dimensionamento de degraus obedecerá a uma altura máxima de 0,18 m 
(dezoito centímetros) para o espelho e a uma profundidade mínima de 0,25 m (vinte 
e cinco centímetros) para o piso, devendo sempre ser considerado um valor 
máximo entre 0,63cm e 0,64cm (sessenta e três a sessenta e quatro centímetros) 
como resultado da aplicação da fórmula: 
 

2𝐻 + 𝑃 
 
onde: 
 
“H” é igual à altura do espelho; e 
 
“P” é igual à largura do piso.  
 
Parágrafo único. Nas edificações de uso coletivo as escadas deverão obedecer 
às normas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, bem como atender à 
ABNT NBR 9050/2015.  
   
Art. 430. É obrigatória a instalação de elevador nos edifícios com mais do que 4 
(quatro) pavimentos.  
 
§ 1º Considera-se pavimento para efeito deste artigo subsolos, pilotis, 
estacionamentos cobertos e sobrelojas.  
 
§ 2º O número de elevadores necessários será definido em função do volume de 
tráfego previsto.  
 
§ 3º O uso de elevadores não dispensa o uso de escada.  
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§ 4º O elevador ou elevadores de um prédio deverão servir a todos os pavimentos.   
   
Art. 431. As portas de acesso a edificação não poderão ter dimensões inferiores 
àquelas exigidas para a largura dos corredores das escadas e rampas.   
   
Art. 432. Em edificações destinadas a uso residencial multifamiliar ou a atividades 
que envolvam acesso ao público os espaços exclusivamente destinados a portaria 
deverão ter área mínima de 6,00 m² (seis metros quadrados), tendo pelo menos 
uma de suas dimensões com no mínimo 2,00 m (dois metros).    
   
 

Seção XI 

 

 Das áreas livres  

   
Art. 433. São consideradas áreas livres todas as superfícies horizontais sem 
cobertura inseridas no lote, ao nível do terreno ou de qualquer pavimento.   
   
Art. 434. Toda área livre deverá satisfazer os requisitos referentes ao 
parcelamento, à ocupação e ao uso do solo urbano estabelecidos na legislação 
vigente.  
 
§ 1º Visando garantir as condições adequadas de ventilação e iluminação dos 
compartimentos que para elas abrem os respectivos vãos, as áreas livres deverão:    
 
I - apresentar forma e dimensões adequadas à iluminação e à ventilação 
indispensáveis aos compartimentos citados neste parágrafo;  
 
II - permitir ao nível do piso junto ao vão a ser iluminado por ela a inscrição de um 
círculo cujo diâmetro mínimo seja igual a 1,50 m (um metro e cinquenta 
centímetros); e 
 
III - permitir, a partir do primeiro pavimento iluminado pela área, a inscrição de um 
círculo cujo diâmetro “D”, em metros, seja dado pelas seguintes fórmulas, onde “H” 
é igual à distância em metros do forro do último pavimento ao piso da área livre:  
 
a) D = H/8 + 2 no caso de áreas livres abertas;  
 
b) D = H/5 + 2 no caso de áreas livres fechadas;   
 
IV - ter área mínima de 9,00 m² (nove metros quadrados).  
 
§ 2º É considerada área livre aberta aquela em cujo perímetro esteja contida, total 
ou parcialmente, a testada do lote.  
 
§ 3º É considerada área livre fechada aquela limitada em todo o seu perímetro por 
paredes ou linhas de divisa lateral ou de fundo do lote.  
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§4º Qualquer vão de iluminação voltado para uma área livre deverá manter o 
afastamento em relação à face da parede que lhe fique oposta, ou à divisa do lote,  
no mínimo igual ao diâmetro do círculo circunscrito ao nível do piso de cada um dos 
pavimentos, conforme disposto nos incisos II a III deste artigo.  
   
Art. 435. As áreas fechadas deverão ser providas de escoadouro para águas 
pluviais e servidas, além de acesso no piso para permitir a manutenção e limpeza.  
 
Parágrafo único. Em casos de fossos internos da edificação não será permitido 
beiral que avance sobre esta área.  
   

Seção XII  

 

Dos compartimentos  

   
Art. 436. Classificam-se os compartimentos em:  
 
I - de permanência prolongada (diurna e noturna);  
 
II - de utilização transitória;  
 
III - de utilização especial.  
 
§ 1º São compartimentos de permanência prolongada aqueles locais de uso 
definido, que permitam a permanência confortável por tempo longo e 
indeterminado, tais como:  
 
I - dormitórios;  
 
II - salas de jantar, estar, visita, jogos, costura e estudo;  
 
III - gabinetes de trabalho, escritórios e consultórios;  
 
IV - copas e cozinhas.  
 
§ 2º São compartimentos de utilização transitória aqueles locais de uso definido 
ocasional ou temporário, que permitam permanência confortável por tempo 
determinado tais como: 
 
I - vestíbulos; 
 
II - salas de entrada; 
 
III - salas de espera; 
 
IV - caixas de escada; 
 
V – despensas; 
 
VI – rouparias; 
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VII - instalações sanitárias; 
 
VIII – lavanderias; 
 
IX – arquivos; 
 
X – depósitos; e  
 
XI - garagens.  
 
§ 3º São compartimentos de utilização especial aqueles que pela sua finalidade 
dispensam abertura para o exterior tais como:  
 
I - câmaras escuras; 
 
II – frigoríficos; 
 
III – adegas; 
 
IV – armários; e  
 
V - outros a critério da Prefeitura ou assim definidos por legislação pertinente.  
 
§ 4º Para efeito da aplicação deste artigo e das demais prescrições deste Plano 
Diretor, o destino dos compartimentos será considerado quando da análise do 
projeto da edificação não apenas pela denominação indicada, mas também pela 
finalidade lógica decorrente de sua disposição em planta.   
   
Art. 437. Todo compartimento, seja qual for o seu destino, deverá ter em plano 
vertical, dentro das prescrições deste Plano Diretor e ressalvados os casos nele 
previstos, pelo menos um vão aberto diretamente para o exterior, para uma área 
aberta ou para duto de ventilação indicado em projeção no projeto.  
 
Parágrafo único. As disposições deste artigo poderão sofrer alterações quando se 
tratar de compartimentos de utilização especial.   
   
Art. 438. Sem prejuízo do estabelecido no Código Civil Brasileiro, é vedado abrir 
janelas ou aberturas em paredes levantadas sobre a divisa de lotes ou que distem 
menos de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) das mesmas.   
   
Art. 439. A soma das áreas dos vãos de iluminação e ventilação de um 
compartimento terá seu valor mínimo expresso em fração de área deste 
compartimento, da forma seguinte:  
 
I - para salas, dormitórios, escritórios, copas e cozinhas: 1/6 (um sexto) da área do 
piso;  
 
II - para banheiros, lavatórios e demais cômodos: 1/8 (um oitavo) da área do piso.  
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§ 1º Se os vãos de iluminação e ventilação derem para áreas cobertas como 
varandas, pórticos ou alpendres suas dimensões serão fixadas em função da soma 
das superfícies dos pisos do cômodo considerado e da área coberta.  
 
§ 2º. As áreas cobertas a que se referem o parágrafo anterior deverão estar 
afastadas no mínimo 1,50 m (metro e cinquenta centímetros) de qualquer divisa ou 
parede que lhe fique oposta.  
 
§ 3º Será tolerado o fechamento das varandas desde que a solução adotada e os 
materiais empregados garantam plenas condições de iluminação e ventilação aos 
compartimentos que para elas abrem seus respectivos vãos.   
   
Art. 440. Nenhum vão será considerado capaz de iluminar pontos de 
compartimentos que dele distem mais de duas vezes e meia a extensão do pé 
direito.  
 
§ 1º No caso de vãos de iluminação e ventilação que derem para varandas, pórticos 
ou alpendres tal distância dever ser tomada a partir de sua linha externa.  
 
§ 2º Os depósitos, adegas e compartimentos similares poderão ser iluminados e 
ventilados através de outros compartimentos.   
   
Art. 441. Em caso de compartimentos de utilização especial será permitida a 
iluminação unicamente artificial ou através de outro cômodo bem como no caso de 
instalações sanitárias será permitida a ventilação mecânica ou indireta.  
 
Parágrafo único. A ventilação indireta por meio de forro falso, através de 
compartimento contíguo, observará os seguintes requisitos:  
 
I - altura livre não inferior a 0,40 m (quarenta centímetros);  
 
II - largura não inferior a 1,00 m um metro)  
 
III - extensão não superior a 3,00 m (três metros)  
 
IV - comunicação direta com o espaço exterior ou área de ventilação e iluminação;  
 
V - existência de veneziana ou basculante na entrada do compartimento e de grade 
ou tela metálica na abertura externa.   
   
Art. 442. Os compartimentos das edificações para fins residenciais, conforme sua 
utilização, obedecerão às condições constantes no Quadro 1 do anexo XXIV desta 
Lei.  
 
Parágrafo único. Para utilização de sótão ou porão para fins residenciais o 
compartimento deverá possuir pé direito mínimo de 2,20 m (dois metros e vinte 
centímetros) e satisfazer as demais exigências deste Código referentes a área bem 
como a condições de iluminação e ventilação.   
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Art. 443. Os compartimentos das edificações para fins comerciais e de serviço, 
conforme sua utilização, deverão atender as condições mínimas constantes no 
Quadro 2 do anexo XXIV desta Lei. 
 

CAPÍTULO XII  

 

DAS INFRAÇÕES ÀS NORMAS URBANÍSTICAS 

  

Seção I  

 

Disposições gerais  

  
Art. 444. A infração às normas urbanísticas implicará a aplicação, 
cumulativamente, das seguintes penalidades:  
 
I - multa;  
 
II - embargo;  
 
III - interdição;  
 
IV - apreensão de bens, máquinas e equipamentos;  
 
V - cassação de licença; e 
 
VI - demolição.  
 
§ 1° As penalidades e o valor das multas correspondentes a cada infração estão 
estabelecidos no anexo XXV desta Lei.  
 
§ 2° A aplicação das penalidades não isentará o infrator da obrigação de reparar o 
dano resultante da infração.  
 
§ 3° A prática simultânea de duas ou mais infrações resultará na aplicação 
cumulativa das penalidades pertinentes.  
 
§ 4º Todas as multas serão calculadas com base na Unidade Fiscal de Referência 
do Município de Paraguaçu, conforme estabelecido no anexo XXV desta Lei.  
  
Art. 445. As multas deverão ser pagas pelo infrator no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias a partir da ciência.  
  
Art. 446.  O embargo consiste na interrupção da execução da obra ou serviço, em 
caráter liminar e provisório.  
 
§ 1° Estarão sujeitas a embargo, sem prejuízo de multa, as obras iniciadas sem 
Alvará de Construção ou em desacordo com o respectivo projeto aprovado, em 
especial com os parâmetros urbanísticos desta Lei.  
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§ 2° Durante o prazo em que vigorar o embargo somente poderão ser executadas 
as obras necessárias à garantia da segurança da edificação ou dos imóveis 
vizinhos, devidamente autorizadas pelo Poder Executivo e especificadas em 
formulário próprio.  
 
§ 3° O não cumprimento ao embargo caracterizará infração continuada, cabendo a 
aplicação de multas diárias no valor equivalente a 1/10 (um décimo) do valor da 
primeira multa, sem prejuízo das providências administrativas ou judiciais cabíveis. 
  
§ 4° A persistência da irregularidade após 30 (trinta) dias de embargo da obra 
implicará multa equivalente a 5 (cinco) vezes o valor da primeira multa.  
 
§ 5° Não caberá multa se o infrator estiver executando apenas o trabalho 
necessário à correção de irregularidade causadora do embargo.  
  
Art. 447. A interdição consiste no ato administrativo coercitivo, com apoio de força 
policial, para interrupção de atividade, obra ou serviço, nos casos em que as 
medidas de autuação não se fizerem suficientes para o cumprimento das 
disposições previstas em lei.  
 
§ 1° Estarão sujeitas a interdição, sem prejuízo de multa, as obras e atividades em 
desacordo com as disposições desta Lei, conforme disposto no anexo XXV. 
  
§ 2° O não cumprimento à interdição caracterizará infração continuada, cabendo a 
aplicação de multas diárias no valor equivalente a 1/10 (um décimo) do valor da 
primeira multa, sem prejuízo das providências administrativas ou judiciais cabíveis.  
 
§ 3° Não caberá multa se o infrator estiver executando apenas o trabalho 
necessário à correção de irregularidade causadora da interdição.  
  
Art. 448. A apreensão consiste na tomada de bens, máquinas, aparelhos e 
equipamentos, com o objetivo de interromper a prática da infração ou servir como 
prova material da mesma.  
  
Art. 449. A cassação de licença será aplicada nos casos de funcionamento de 
atividade em desacordo com o Alvará de Localização e Funcionamento existente 
se, após 30 (trinta) dias da autuação, persistir a irregularidade.  
  
Art. 450. A demolição total ou parcial será imposta conforme anexo XXV desta Lei.  
 
Parágrafo único. Havendo recusa ou inércia imotivada do responsável, o 
Município poderá proceder às obras de demolição, diretamente ou através de 
terceiros, devendo o respectivo custo ser ressarcido pelo responsável.  
  
 
 

Seção II  
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Dos Procedimentos de Fiscalização e Aplicação das Penalidades  

  
Art. 451. Para efeito de aplicação das penalidades, os procedimentos 
administrativos consistirão em:  
 
I - Notificação;  
 
II - Auto de Infração;  
 
III - Auto de Embargo;  
 
IV - Auto de Interdição;  
 
V - Auto de Apreensão.  
  
Art. 452.  O Poder Executivo dará ciência de suas decisões ou exigências por meio 
de Notificação feita ao interessado.  
  
Art. 453. Decorrido o prazo fixado na Notificação sem que o notificado tenha 
tomado as providências para sanar as irregularidades apontadas, será lavrado o 
Auto de Infração, contendo, no mínimo:  
 
I - os dispositivos violados;  
 
II - as penalidades aplicáveis às infrações cometidas;  
 
III - os valores das multas;  
 
IV - as informações necessárias à produção de recurso administrativo;  
 
V - os prazos para execução das providências cabíveis ou para justificativas;  
 
VI - a data da autuação;   
 
VII - assinatura do servidor competente e respectiva identificação funcional;  
   
VIII - assinatura do autuado ou testemunha. 
  
§ 1° O infrator poderá apresentar recurso administrativo relativo ao Auto de Infração 
dentro do prazo de 20 dias. 
  
§ 2° O prazo para a apresentação do recurso contar-se-á excluindo-se o dia da 
notificação do autuado, ou seu representante a qualquer título, e incluindo o último 
dia útil, nos mesmos termos da contagem de prazo processual do Código de 
Processo Civil Brasileiro.   
 
§ 3° A multa será cobrada na ausência de recurso ou caso este seja julgado 
improcedente sem possibilidade de novo recurso. 
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§ 4° O infrator que concordar com a penalidade imposta, renunciando ao direito de 
defesa, poderá requerer desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, 
desde que a pague no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do Auto de 
Infração.  
 
§ 5° A persistência da irregularidade após cada 30 (trinta) dias de aplicação da 
primeira multa fica sujeita a nova multa de mesmo valor.  
 
§ 6° A multa será inscrita em dívida ativa e encaminhada para o órgão competente 
providenciar a execução fiscal, com as cominações legais, se o infrator não a 
satisfizer no prazo legal.  
  
Art. 454. O Auto de Embargo deve conter, no mínimo:  
 
I - fundamentos jurídicos;  
 
II - referência ao Auto de Infração original;  
 
III - providências necessárias à regularização;  
 
IV - informações necessárias à produção de defesa;  
 
V - penalidades aplicáveis em caso de não cumprimento do embargo;  
 
VI - data da autuação;   
 
VII - assinatura do servidor competente e respectiva identificação funcional;  
   
VIII - assinatura do autuado ou testemunha.  
 
Parágrafo único. A recusa do recebimento do Auto de Embargo pelo infrator ou 
preposto não invalidará o mesmo, caracterizando ainda embaraço à fiscalização.  
  
Art. 455. O Auto de Interdição deverá conter, obrigatoriamente:  
 
I - descrição do fato que constitua a infração, com todas as suas circunstâncias;  
 
II - dia, mês, hora e local em que foi lavrado;  
 
III - nome do infrator, pessoa física ou jurídica com o endereço conhecido;  
 
IV - dispositivo legal ou regulamento infringido;  
 
V - indicação do dispositivo legal ou regulamentar que comina na penalidade a que 
fica sujeito o infrator;  
 
VI - número do Auto de Intimação, caso tenha sido lavrado previamente;  
 
VII - intimação ao infrator para paralisar a atividade e/ou equipamento e/ou 
desocupar o estabelecimento no prazo fornecido;  
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VIII - órgão emissor e endereço;  
 
IX - assinatura do servidor competente e respectiva identificação funcional;  
  
X - assinatura do autuado ou, na ausência, de seu representante legal ou preposto 
ou, em caso de recusa, a certificação deste fato no Auto.  
 
§ 1° A recusa do recebimento do Auto de Interdição pelo infrator ou preposto não 
invalidará o mesmo, caracterizando ainda embaraço à fiscalização.  
 
§ 2° No caso de devolução de correspondência por recusa de recebimento ou não 
localização do infrator, o mesmo será notificado do Auto de Interdição aplicado, por 
meio de edital.  
  
Art. 456. O Auto de Apreensão deve conter, no mínimo:  
 
I - descrição da coisa apreendida;  
 
II - referência ao Auto de Infração original;  
 
III - identificação do órgão a que o infrator deverá dirigir-se para tomar as 
providências pertinentes;  
 
IV - data da autuação;  
  
V - assinatura do servidor competente e respectiva identificação funcional;  
 
VI - assinatura do autuado ou testemunha.  
 
§ 1°. Os bens, máquinas, aparelhos e equipamentos apreendidos serão, a critério 
do órgão competente, recolhidos aos depósitos da Prefeitura Municipal ou 
depositados sob responsabilidade de terceiros ou ainda, do próprio detentor, 
observadas as formalidades legais.  
 
§ 2°. Não havendo impedimento consubstanciado em legislação específica, a 
devolução dos bens, máquinas, aparelhos e equipamentos apreendidos só se fará 
à vista de comprovante de:  
 
I - pagamento de multas que tiverem sido aplicadas;  
 
II - indenização à prefeitura pelas despesas que tiverem sido feitas com sua 
apreensão, transporte e depósito.  
 
§ 3°. No caso de não ter sido reclamada e retirada dentro de 60 (sessenta) dias 
contados da data da lavratura do Auto de Apreensão, a coisa apreendida será 
levada a leilão público, na forma da legislação específica, sendo a importância 
apurada aplicada na quitação das multas e das despesas feitas pelo Poder Público 
e devolvendo-se ao proprietário o saldo, se houver, cujo prazo de retirada 
prescreverá em 05 (cinco) anos, findo o qual será incorporado ao erário municipal.  
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§ 4°. Quando o custo para realização do leilão a que se refere o §3º deste artigo for 
superior ao do bem apreendido, este poderá ser incorporado ao patrimônio público 
municipal.  
  

Seção III 

 

 Dos Recursos Administrativos  

  
Art. 457. O julgamento do recurso administrativo com relação a Auto de Infração 
em primeira instância é de competência da Junta de Julgamento de Recursos 
Administrativos e, em segunda e última instância, ao Secretário Municipal 
competente.  
 
§ 1°. A Junta de Julgamento de Recursos Administrativos será constituída por três 
pessoas, nomeadas através de ato próprio do Chefe do Poder Executivo, sendo no 
mínimo dois servidores municipais efetivos e estáveis.  
 
§ 2°. O servidor municipal responsável pela autuação emitirá parecer no processo 
de defesa, justificando a ação fiscal punitiva e, no seu impedimento, a chefia 
imediata avocará o poder decisório instruindo o processo e aplicando em seguida 
a penalidade que couber.  
 
§ 3°. Julgada procedente a defesa, tornar-se-á insubsistente a ação fiscal, e o 
servidor municipal responsável pela autuação terá vista do processo, podendo 
recorrer da decisão à última instância no prazo de 10 (dez) dias.  
 
§ 4°. Consumada a anulação da ação fiscal, será a decisão final, sobre a defesa 
apresentada, comunicada ao suposto infrator.  
 
§ 5°. Sendo julgado improcedente o recurso administrativo, será aplicada a multa 
correspondente, notificando-se o infrator para que proceda o recolhimento da 
quantia relativa à multa, no prazo de 10 (dez) dias.  
 
§ 6°. Do despacho decisório que julgar improcedente a defesa em primeira 
instância, caberá um único recurso administrativo, com efeito suspensivo, no prazo 
de 10 (dez) dias contados da notificação.  
  
Art. 458. Enquanto o auto de infração não transitar em julgado na esfera da 
administração a exigência do pagamento da multa ficará suspensa.  
  
Art. 459. É vedado reunir em uma só petição recursos administrativos contra autos 
de infração distintos.  
  
Art. 460. O processo que, na data de entrada em vigor desta Lei, estiver em 
andamento para licenciamento de empreendimento poderá ser analisado de acordo 
com a legislação vigente na data em que o processo tenha sido iniciado.  
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§ 1º. No caso de aprovação de loteamento considerar-se-á em andamento o 
processo de licenciamento de empreendimento cujas diretrizes já tenham sido 
emitidas pela Prefeitura, devendo o projeto ser analisado com base nas referidas 
diretrizes, no limite do prazo de validade das mesmas.  
 
§ 2º. No caso de implantação de edificação, considerar-se-á em andamento o 
processo protocolizado na Prefeitura com a documentação completa, de acordo 
com as exigências legais.  
 
Art. 461. Os Alvarás de Construção concedidos anteriormente à vigência desta Lei 
somente poderão ser renovados se as respectivas obras estiverem iniciadas dentro 
de seu prazo de validade.  
 
Parágrafo único. Considerar-se-á iniciada a obra que estiver com as fundações 
executadas. 
 

TÍTULO VI 

 

DA GESTÃO DEMOCRÁTICA E DO SISTEMA MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO URBANO 

 
 

CAPÍTULO I 

 

COMPONENTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO 

 
 

Art. 462. O Sistema Municipal de Planejamento Urbano corresponde ao conjunto 
de órgãos, normas, recursos humanos e técnicos, que tem como objetivo coordenar 
as ações referentes ao desenvolvimento urbano, de iniciativa dos setores público e 
privado, integrando-as com os diversos programas setoriais, visando a dinamização 
e a modernização da ação governamental. 
 
Art. 463. Fica instituído o Sistema Municipal de Planejamento Urbano como 
processo permanente de articulação da política territorial com as demais políticas 
públicas, garantindo a participação civil em todas as etapas de planejamento e 
gestão, provendo atribuições e instrumentos necessários para o cumprimento da 
participação social na decisão, controle e análise da política urbana. 
 
Art. 464. Compõem o Sistema Municipal de Planejamento Urbano: 
 
I - órgãos públicos; 
 
II - sistema municipal de informação;  
 
III - instâncias e instrumentos de participação social. 
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Art. 465.  Além do Plano Diretor e dos órgãos supracitados, constituem o Sistema 
Municipal de Planejamento Urbano será norteado pelas seguintes leis e planos: 
 
I - Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual; 
 
II - Programa de Metas;   
 
III - Código de Obras e Edificações e demais normas complementares previstas 
nesse plano; 
 
IV - planos, programas e projetos setoriais; 
 
V -  planos de desenvolvimento econômico e social;  
 
VI - programas e projetos especiais de urbanização;  
 
VII - definição de unidades de conservação; e  
 
VIII – Macrozoneamento e Zoneamento. 
 
Parágrafo único. As leis e os planos citados no caput deste artigo deverão 
observar as diretrizes e prioridades estabelecidas nesta Lei. 
 
Art. 466. O Poder Executivo Municipal deverá dispor a organização e estrutura 
operacional cabível à inclusão dos objetivos, diretrizes e ações pressupostos nesta 
Lei, remodelando as atribuições de seus órgãos administrativos, e se preciso, 
constituir e manter o funcionalismo público para a concretização das ações 
requisitadas. 
 
Art. 467. O Poder Executivo Municipal deverá garantir a transparência em seus 
processos, acesso à informação, participação e a prática de gestão democrática, 
fornecendo informações completas, que deverão ser disponibilizadas com a devida 
antecedência e com total acesso pela sociedade civil, no intuito de garantir a 
participação popular no decurso de todo planejamento e gestão municipal.  
 
Art. 468. A Prefeitura deverá cooperar com municípios vizinhos e órgãos estaduais 
para formulação de políticas, diretrizes, planos, projetos e ações em conjunto, para 
resolução de conflitos setoriais ou regionais comuns, assim como instituir convênios 
ou firmar consórcios para articulação com o Governo do Estado de Minas Gerais e 
com o Governo Federal, na gestão e realização de projetos urbanísticos, no 
emprego conjunto de recursos e na regularização e gerência de áreas. 
 
Art. 469. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, juntamente com a 
Prefeitura, deverá realizar anualmente uma reunião de análise e acompanhamento 
da implantação do Plano Diretor e dos demais instrumentos urbanísticos. 
 
§ 1º O Município, com apoio da Secretaria de Obras, deverá elaborar relatório de 
avaliação anual que orientará a análise dos Conselhos, e deverá ser disponibilizado 
com no mínimo 10 dias de antecedência da reunião citada no caput do artigo.  
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§ 2º Os pontos constatados na reunião deverão ser publicados no Diário Oficial da 
Cidade e no portal eletrônico da Prefeitura em até 15 dias úteis, e contribuirão para 
as deliberações do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano relativas às 
ações prioritárias definidas pelo Plano Diretor. 

 
 

CAPÍTULO II 

 

DAS INSTÂNCIAS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 
Art. 470. A participação civil ficará garantida através de instâncias de participação 
popular, tais como a Conferência Municipal de Política Urbana, a participação em 
Conselhos Municipais, a iniciativa popular de elaboração de projetos de lei, planos, 
projetos e programas de desenvolvimento urbano, os plebiscitos e referendos 
populares. 
 

Seção I 

 

Da Conferência Municipal 

 
Art. 471. A Conferência Municipal consiste no ato de discussão ampla e pública da 
Política Urbana e Territorial, dando voz à população por intermédio de seus 
representantes eleitos nas respectivas esferas sociais, para avaliação das políticas 
públicas propostas, além de sugerir alterações nas ações e legislação de 
desenvolvimento municipal 
 
Art. 472. A Conferência acontecerá mediante convocação do Executivo, 
considerando o calendário nacional, e de forma articulada com o Sistema de 
Participação do Ministério das Cidades, sendo etapa preparatória para as 
Conferências Estaduais e Nacionais que ocorrerão no mínimo a cada dois anos, ou 
quando convocada extraordinariamente pelo Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano. 
 
Parágrafo único. Deverão ser respeitadas as deliberações do Conselho das 
Cidades e do Ministério das Cidades para a composição e definição das atribuições 
da Comissão Preparatória Municipal.  
 
Art. 473. Compete à Conferência Municipal: 
 
I – avaliar e sugerir novas orientações para a Política de Desenvolvimento Urbano 
do Município; 
 
II – propor alterações na Lei do Plano Diretor e na legislação urbanística 
complementar a serem ponderadas no momento de sua modificação ou revisão; 
 
III – definir o plano de trabalho do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 
para os dois anos seguintes; 
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IV – debater a respeito das pautas nacionais, estaduais e municipais propostas para 
a Política de Desenvolvimento Urbano; e 
 
V - eleger membros da sociedade civil para o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano.  
 
 

CAPÍTULO III 

 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 
 

Seção I 

 

Da composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 

 
Art. 474. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano terá como atribuições 
avaliar e propor normativas para o desenvolvimento e implementação da Política 
Municipal de Desenvolvimento Urbano, bem como acompanhar e avaliar sua 
efetivação, conforme dispõe a Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001. 
 
Art. 478. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano será composto por 20 
(vinte) membros titulares e respectivos suplentes, representantes do Poder Público 
e da sociedade civil, organizados por setores, com direito a voz e voto, subdivididos 
em: 
 
I - 05 (cinco) membros representantes de órgãos do Poder Público, indicados pelo 
Prefeito, sendo no mínimo: 
 
a)  02 (dois) membros da Secretaria de Obras;  
 
b)  01 (um) membro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico;  
 
c)  01 (um) membro da Secretaria da Fazenda;  
 
d)  01 (um) membro da Concessionária de Saneamento Básico – COSÁGUA; 
 
e) 01 (um) membro da Secretaria de Educação e Cultura; e 
 
f) 01 (um) membro da Secretaria de Esporte e Lazer.  
 
II – 13 (treze) membros da sociedade civil, divididos em: 
 
a) 02 (dois) membros representantes de associações de bairros; 
 
b) 03 (três) representantes do setor empresarial, sendo 1 (um) da indústria, 1 (um) 
do comércio e 1 (um) de serviços; 
 
c) 01 (um) membro representante dos trabalhadores, por suas entidades sindicais; 



pág. 199 
 

 
d) 01 (um) membro representante do Conselho Municipal de Habitação; 
 
e) 01 (um) membro representante do Conselho Municipal de Defesa e Conservação 
do Meio Ambiente – CODEMA; 
 
f) 01 (um) membro representante do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e 
Cultural; 
 
g) 01 (um) membro representante do Sindicato dos Produtores Rurais – OSC; 
 
h) 01 (um) membro de ONGs; 
 
i) 01 (um) membro representante de movimentos culturais; e 
 
j) 01 (um) membro representante de entidades religiosas. 
 
§ 1º O Executivo regulamentará por decreto o processo eleitoral para a eleição dos 
representantes da sociedade civil. 
 
§ 2º Os representantes da sociedade civil serão eleitos pelos seus pares em 
concordância com o processo realizado pela comissão eleitoral paritária do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. 
 
§ 3º O presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano deverá ser 
membro do Conselho e será eleito por votos dos seus pares. 
 
§ 4º No caso de empate nas deliberações, caberá ao Presidente o voto de 
desempate. 
 
§ 5º Para as categorias de representantes civis poderá ser eleito qualquer cidadão 
com título eleitoral, sem necessidade de nenhum tipo de cadastro prévio. 
 
§ 6º Os representantes civis de conselhos e associações serão escolhidos no 
âmbito dos órgãos dos quais façam parte. 
 
§ 7º O mandato para todos os membros será de dois anos, sendo permitida apenas 
uma reeleição sucessiva. 
 
Art. 479. As reuniões do conselho serão realizadas ordinariamente a cada 2 (dois) 
meses e extraordinariamente de acordo com a necessidade, sendo sua forma de 
condução definida através de Regimento Interno. 
 
§ 1º As datas, horários e pautas das reuniões deverão ser divulgadas no portal 
eletrônico da Prefeitura para pleno acesso da sociedade civil em, no mínimo, 7 
(sete) dias de antecedência de sua consumação. 
 
§ 2º As reuniões deverão possibilitar o acompanhamento por qualquer cidadão e 
os documentos resultantes das reuniões deverão ser publicados no portal 
eletrônico da Prefeitura em até 15 (quinze) dias após sua realização. 
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Seção II 

 

Das Atribuições do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 

 
Art. 480. Compete ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, dentre 
outras, as seguintes atribuições: 
 
I – acompanhar a implementação da Política Municipal de Desenvolvimento 
Urbano, apresentada no Plano Diretor Municipal, e a disposição do parcelamento e 
do uso e ocupação do solo que contribui ativamente com todo o processo de 
concepção;   
 
II – discutir e sugerir alterações no Plano Diretor Municipal;  
 
III – debater e desenvolver propostas de projetos de leis urbanísticas;  
 
IV – analisar relatório emitido pelo Executivo, indicando as ações prioritárias 
definidas no Plano Diretor, especialmente as apontadas para execução no exercício 
do ano seguinte, identificando os programas passíveis de financiamento pelo Fundo 
de Desenvolvimento Urbano – FUNDURB, e indicando a necessidade de fontes 
complementares;  
 
V – dirigir ao Executivo ao final de cada gestão memorial sugerindo prioridades a 
respeito da implantação do Plano Diretor, no intuito de assessorar a elaboração do 
Programa de Metas do próximo Governo;  
 
VI – discutir diretrizes voltadas às áreas públicas municipais;  
 
VII – acompanhar a aplicação da verba arrecadada pelo FUNDURB, além de sua 
prestação de contas;   
 
VIII – propiciar a articulação entre os conselhos setoriais, em especial do Conselho 
Municipal de Habitação, Conselho Municipal do Meio Ambiente e o Conselho de 
Patrimônio Histórico e Cultural;  
 
IX – encaminhar propostas e ações voltadas ao desenvolvimento urbano, bem 
como propostas de revisão dos Planos de Desenvolvimento consequentes do Plano 
Diretor;   
 
X – encaminhar propostas aos Órgãos Municipais e Conselhos Gestores dos 
Fundos Públicos Municipais, incentivando a execução das ações prioritárias 
definidas pelo Plano Diretor, integrando territorialmente os investimentos setoriais;    
 
XI – discutir acerca das propostas de Projetos de Intervenção Urbana (PIU) e 
Operação Urbana Consorciada (OUC), se solicitado;  
 
XII – discutir e sugerir parcerias Público-Privadas referentes aos instrumentos 
previstos pelo Plano Diretor; 
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XIII – deferir relatório anual e desenvolver plano de trabalho para o ano seguinte à 
execução dos instrumentos indutores da função social da propriedade, 
desenvolvido pelo Executivo;   
 
XIV – formular e aprovar Regimento Interno;   
 
XV – analisar situações imprevistas e prover esclarecimentos acerca da execução 
do Plano Diretor, legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, e outras 
legislações específicas;   
 
XVI – atender consultas e fazer determinações nas circunstâncias da legislação 
municipal;   
 
XVII – analisar e emitir declaração e sentenças sobre aplicação da legislação 
específica sobre anúncios, mobiliário urbano, infraestrutura, adição e retirada de 
elementos na paisagem urbana;  
 
XVIII – sugerir normas de proteção e incentivo da qualidade da paisagem urbana;    
 
XIX – sugerir diretrizes voltadas às novas tecnologias e meios de divulgação de 
anúncios, e projetos diferenciados que intercedam na paisagem urbana;     
 
XX – formular atos normativos que assegurem a aplicação deste Plano e de seu 
regulamento, analisando e definindo os elementos pertinentes.   
 
§ 1º O Poder Executivo Municipal deverá elaborar relatórios anuais de 
monitoramento e aplicação do Plano Diretor, que deverão ser destinados ao 
COMDU, especificando os recursos e aplicações efetuadas no período. 
 
§ 2º O Conselho terá o prazo de 2 (duas) reuniões para ponderar e prover decreto 
acerca dos itens tratados, e caso tal prazo seja excedido sem que haja um veredito, 
o Presidente deverá realizar os devidos encaminhamentos. 
 
 

CAPITULO IV 

 

DOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

Seção I 

 

Das Audiências Públicas 

 
Art. 481. Objetivando assegurar uma gestão democrática e transparente, será 
assegurada a participação civil através de audiências públicas que tratarão de 
planos, programas ou projetos de lei referentes ao conteúdo explicitado pelo Plano 
Diretor e demais diretrizes urbanísticas, provendo esclarecimento e fomentando a 
discussão com a sociedade. 
 
Art. 482. As audiências públicas poderão ser convocadas: 



pág. 202 
 

 
I - pelo Poder Executivo Municipal; 

 
II - pela sociedade civil, mediante solicitação de no mínimo 1% (um por cento) dos 
eleitores municipais; 
 
III - a pedido dos Conselhos Regionais, ou Conselhos Setoriais relativos ao 
conteúdo; e 
 
IV - pela Câmara de Vereadores; 
 
Art. 483. A Prefeitura Municipal deverá realizar audiências públicas relativas aos 
processos de licenciamento de empreendimentos e atividades públicas e privadas 
geradoras de impacto urbanístico ou ambiental, os quais configurem-se obrigatórios 
os estudos e relatórios de impacto ambiental (EIA) ou de impacto de vizinhança 
(EIV), nos termos desta Lei. 
 
§ 1º Os documentos referentes ao conteúdo da audiência pública, compreendendo 
plantas, planilhas e projetos, deverão ser dispostos aos munícipes interessados, 
permitindo avaliação e extração de cópias, inclusive em meio eletrônico e em 
formato aberto, em pelo menos 10 (dez) dias anteriores à realização da devida 
audiência pública. 
 
§ 2º As alterações frutos da audiência deverão ser disponibilizadas em no máximo 
20 (vinte) dias após sua realização, devendo ser mencionadas no respectivo 
processo administrativo. 
 
§ 3º O Poder Executivo deverá esclarecer as ações validadas com base na 
participação civil, bem como prover ampla divulgação dos resultados das 
audiências públicas, e ampliar as atividades participativas celebrando seminários, 
oficinas e atividades formativas, no intuito de atingir uma parcela significativa da 
comunidade, aumentando a atuação dos munícipes. 
 

Seção II 

 

Iniciativa popular de planos, programas e projetos de desenvolvimento 

urbano 

 
Art. 484. Será garantida à população o direito a iniciativa popular de planos, 
programas e projetos de desenvolvimento urbano, que poderá ser tomada por, no 
mínimo, 2% (dois por cento) dos eleitores do Município de Paraguaçu em caso de 
planos, programas e projetos de impacto estrutural sobre a cidade. 
 
Parágrafo único. Serão analisadas pelo Poder Executivo Municipal todas as 
propostas de iniciativa voltadas ao desenvolvimento urbano e ambiental, através 
de parecer técnico acerca de sua abrangência e conteúdo, devendo ser divulgado 
no portal eletrônico da Prefeitura em, no máximo, 120 (cento de vinte) dias a partir 
de sua apresentação, podendo este prazo ser prorrogado por motivo 
fundamentado. 



pág. 203 
 

 

Seção III 

 

Iniciativa popular de projetos de lei, plebiscito e referendo 

 
Art. 485. A iniciativa popular de projetos de lei, o plebiscito e o referendo ocorrerão 
nos termos da legislação federal pertinente, da Lei Orgânica do Município de 
Paraguaçu e da legislação municipal complementar vigente. 
 
§ 1º A manifestação popular deverá ser efetuada através de assinaturas de, no 
mínimo, 5% (cinco por cento) dos eleitores do município de Paraguaçu e enviada à 
Câmara Municipal. 
 
§ 2º O projeto de lei deverá ser publicado no portal eletrônico da Câmara Municipal 
em até 120 (cento e vinte) dias após sua apresentação, podendo este prazo ser 
excedido por motivo justo, e ficando assim de acordo com as normas referentes ao 
processo legislativo. 
 

Seção IV 

 

Instrumentos de promoção da cidadania 

 
Art. 486. A Prefeitura, juntamente com os representantes dos Conselhos Setoriais, 
deverá realizar atividades de formação e complementação para a comunidade, 
como seminários, cursos e oficinas, no intuito de disseminar esclarecimentos 
referentes às políticas de desenvolvimento urbano, ambiental e social. 
 
Parágrafo único. As atividades deverão ser realizadas habitualmente, no mínimo 
uma vez ao ano, em data anterior à conclusão do orçamento municipal. 
 
 

CAPÍTULO V 

 

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 
Art. 487. O Poder Público Municipal deverá criar o Fundo de Desenvolvimento 
Urbano – FUNDURB, para facilitar a captação de recursos e investir corretamente 
na esfera do desenvolvimento urbano e institucional 
 
Parágrafo único. O FUNDURB, fundo de natureza contábil, tem como finalidade 
dar o devido uso aos recursos recebidos, destinando-os às metas previstas, como 
diretrizes, programas, planos e projetos urbanísticos e ambientais, integrantes ou 
derivados do Plano Diretor, obedecendo as prioridades nele estabelecidas. 
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Seção I 

 

Fontes de recursos 

 
Art. 488. O Fundo de Desenvolvimento Urbano – FUNDURB captará recursos 
provenientes de dotações orçamentárias e créditos adicionais suplementares, 
recursos derivados de rendimentos provenientes da aplicação financeira de 
recursos disponíveis, repasses ou verbas de origem orçamentária da União ou do 
Estado, empréstimos ou financiamentos internos ou externos, auxílios ou doações 
de pessoas físicas ou jurídicas e de entidades internacionais. 
 
Art. 489. O FUNDURB poderá receber verba advinda de acordos, consórcios, 
convênios, contratos, recursos alcançados por meio dos instrumentos de outorga 
onerosa e transferência de potencial construtivo, bem como de Termos 
associativos, Termos de fomento e Termos de Colaboração Mútua. 
 
§ 1º O FUNDURB receberá ainda rendimentos de aplicação do próprio patrimônio 
e contribuição de melhoria resultante de obras públicas executadas com base no 
plano diretor, exceto obras de asfaltamento de vias públicas. 
 
§ 2º O FUNDURB também poderá utilizar recursos provindos de aplicações de 
concessão urbanística, de multas, correção monetária e juros resultantes de suas 
aplicações, dentre outros lucros circunstanciais. 
 
§ 3º Os recursos deverão ser depositados em conta corrente especial de instituição 
financeira, aberta especialmente para este fim. 

 

Seção II 

 

Destinação dos recursos 

 
Art. 490. Os recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDURB serão 
aplicados com base nos objetivos, diretrizes, planos, programas e projetos 
urbanísticos e ambientais integrantes ou decorrentes deste Plano Diretor, e tendo 
como referência o previsto no Programa de Metas do Município, conforme as 
seguintes prioridades:  
 
I - efetivação de programas e projetos direcionados à Habitação de Interesse Social 
- HIS 
 
II - regularização fundiária e a aquisição de imóveis para a constituição de reserva 
fundiária; 
 
III - investimento no sistema de mobilidade, abrangendo os sistemas de transporte 
coletivo, cicloviário e de circulação de pedestres; 
 
IV - fomentar a expansão da infraestrutura urbana investindo nos sistemas de 
drenagem e saneamento; 
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V - reformas de vias estruturais, de requalificação das Zonas Centrais e eixos de 
transporte coletivo; 
 
VI - criação e a preservação de áreas de interesse ambiental, incluindo unidades 
de conservação; 
 
VII - construção de áreas verdes e de equipamentos urbanos e comunitários; 
 
VIII - construção de espaços públicos destinados ao lazer; 
 
IX - proteção, valorização e recuperação do patrimônio histórico, cultural e 
paisagístico; 
 
X - apoio às obras realizadas em imóveis públicos nas ZEPECs. 
 
§ 1º Os recursos do FUNDURB não poderão ser direcionados para a aplicação em 
despesas e custeio de projetos e intervenções não integradas ao Plano Diretor e 
ao Programa de Metas.  
 
Art. 491. O FUNDURB deverá respeitar anualmente o limite de: 
 
I – no mínimo 30% (trinta por cento) dos recursos sejam destinados à produção de 
habitação de interesse social, com localização preferencial em ZEIS 3; 
 
II – no mínimo 30% (trinta por cento) seja destinado para a implementação e 
reforma dos sistemas de transporte coletivo, cicloviário e de circulação de 
pedestres;  
 
III – no mínimo 30% (trinta por cento) seja para a construção, desenvolvimento e 
reforma dos sistemas de drenagem pluvial, esgotamento sanitário e resíduos 
sólidos urbanos; 
 
IV – 10% (dez por cento) dos recursos sejam destinados ao planejamento 
urbanístico.  
 
§ 1º Os recursos especificados no inciso I, que não sejam executados no montante 
mínimo estabelecido, deverão permanecer no Fundo por um período de um ano, 
com flexibilidade para repasse a programas estaduais e federais, pelo COMDU, 
desde que estes também sejam voltados à HIS. 
 
§ 2º Os recursos destinados aos projetos de produção de HIS, de regularização, de 
reserva fundiária e os destinados à reestruturação da mobilidade urbana, que não 
forem executados no montante mínimo estabelecido, deverão ser conservados por 
um período de 2 (dois) anos, recebendo destino diverso após esse prazo. 
 

Seção III 

 

Da gestão e controle social 
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Art. 492. O Fundo de Desenvolvimento Urbano – FUNDURB será administrado 
pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano – COMDU. 
 
Art. 493. O plano para aplicação da verba do FUNDURB deverá ser aprovado pelo 
COMDU e enviado, anualmente, junto à lei orçamentária, para o processo de 
aprovação junto à Câmara Municipal.  
 
§ 1º Caberá à Secretaria Executiva do FUNDURB encaminhar ao COMDU, de 
forma semestral, o relatório que detalha toda a efetuação de aplicações durante 
este período de 6 (seis) meses. 
 
§ 2º A prestação de contas realizada passará por avaliação e, se mostrar 
conformidade, será aprovada anualmente pelo COMDU, devendo ser publicada no 
portal eletrônico da Prefeitura. 
 
 

CAPÍTULO VI 

 

SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DO SISTEMA DE 

INFORMAÇÕES, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DIRETOR 

 
 

Seção I 

 

Da Articulação do Plano Diretor com o Programa de Metas, Plano Plurianual 

e orçamento municipal 

 
Art. 494. As leis do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias, do Orçamento 
Anual e do Programa de Metas deverão observar o planejamento urbanístico e 
incorporar as ações prioritárias deste Plano Diretor. 
 
§ 1º Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - COMDU poderá requerer 
esclarecimentos sobre o uso de recursos para execução orçamentária de ações e 
programas preditos no Plano Diretor, bem como propor adição ou complementação 
de verbas ao Executivo, desde que sejam voltadas ao cumprimento de ações e 
programas prioritários.  
 
 § 2º Ao final do exercício fiscal, o Executivo encaminhará ao Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Urbano - COMDU o relatório de execução orçamentária das 
ações e programas previstos no Plano Diretor. 

 

Seção II 

 

Do Sistema Geral de Informações 

 
Art. 495. O Sistema Geral de Informações consiste em um conjunto de dados e 
informações dos âmbitos social, cultural, econômico, financeiro, patrimonial, 
administrativo, físico- territorial, geológico, ambiental, imobiliário, de segurança e 
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qualidade de vida, entre outros que se apresentem como significativos para a 
compreensão e desenvolvimento do município. 
 
§ 1º O objetivo do Sistema Geral de Informações é fornecer auxílios que visem à 
gestão da cidade, buscando sempre atender aos princípios da simplificação, 
economicidade, eficácia, clareza, precisão e segurança, e evitar que aconteça a 
duplicação de meios e a criação de instrumentos com fins semelhantes.   
 
§ 2º É de responsabilidade da Prefeitura manter o Sistema Municipal de 
Informações atualizado com dados, informações e indicadores de forma gradual e 
georreferenciada em meio digital.  
 
Art. 496. Para assegurar maior transparência e ampla divulgação das políticas 
públicas, o Sistema Municipal de Informações deverá ser atualizado de forma 
gradual, observando: 
 
I - o mapeamento dos investimentos, projetos e programas públicos das secretarias 
municipais, dos órgãos descentralizados e dos respectivos concessionários para 
cada orçamento, além de tabular os custos demandados, de acordo com as etapas 
de realização; 
 
II - o cadastro e o mapeamento de licenciamentos de projetos, programas e 
empreendimentos públicos e privados, anotando suas respectivas localizações 
geográficas, cada estágio de aprovação, como também o período de execução e 
de sua conclusão; 
 
III - o mapeamento das formas de uso e ocupação do solo, determinando os usos 
predominantes e a distribuição espacial dos parâmetros urbanísticos como 
coeficientes de aproveitamento aprovados; 
 
IV - os Termos de Ajustamento de Conduta e dos processos de licenciamento, a 
fiscalização ambiental e os Termos de Compromisso Ambiental; 
 
V - o número de áreas traçadas para cada tipo de ZEIS e de empreendimentos 
executados e em processo de licenciamento. 
 
Art. 497. O Sistema Geral de Informações deverá ser constituído por uma única 
base geográfica para o município, de modo que sejam integradas as diversas bases 
de dados da Prefeitura, para estabelecer uma base cartográfica georreferenciada 
digital, que englobe o planejamento e a gestão dos setores da administração, 
devendo conter os seguintes dados: 
 
I – zoneamento Urbano e Macrozoneamento Municipal;   
 
II – demarcação dos bairros;  
 
III – unidades de Conservação (UC);   
 
IV – áreas de Preservação Permanente (APP), bem como as demais áreas 
protegidas por leis específicas;  
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V – assentamentos em situação precária, de baixa renda e possivelmente não 
demarcados como ZEIS;  
 
VI – residências e áreas em locais de risco;  
 
VII – base cartográfica georreferenciada atualizada de parcelamentos recém 
aprovados;  
 
VIII – terrenos vazios na região urbana;  
 
IX – hierarquia viária;   
 
X – trajetos da linha de transporte público do Município;  
 
XI – informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR;   
 
XII – polos Geradores de Viagens;  
 
XIII – cobertura do solo e seu uso na área rural;   
 
XIV – bens tombados e/ou preservados no município;   
 
XV – outras informações relevantes para a gestão territorial e urbana.  
 
§ 1º O Sistema Municipal de Informações buscará a compatibilização topológica 
entre lotes, quadras, setores censitários e áreas de prudência do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE, e demais divisões territoriais dos órgãos públicos 
das três esferas de governo.  
 
§ 2º O Sistema Municipal estabelecerá a concordância entre o Estado, a União e 
outras instituições públicas, como Cartórios Eleitorais, Correios e Poder Judiciário, 
de modo a incentivar uma melhor organização de dados e gestão de serviços.   
 
§ 3º O Sistema Geral de Informações deverá viabilizar a incorporação dos 
cadastros públicos, corporativamente, além de vincular o acesso às informações 
dos âmbitos da natureza imobiliária, tributária, judicial, patrimonial, ambiental e 
outras de relevância para gestão municipal, por meio dos recursos tecnológicos 
adequados, proporcionando abrangência para os planos, projetos e programas. 
 
§ 4º O Sistema Geral de Informações promoverá índices que descrevam os 
serviços públicos, a infraestrutura existente e os demais setores convenientes, de 
forma que estes sejam elaborados participativamente, tenham avaliação anual, 
sejam publicados no Diário Oficial do Município e divulgados para a população, com 
prioridade para as entidades representativas da sociedade civil e os Conselhos 
Setoriais. 
 
Art. 498. Agentes públicos e privados, principalmente concessionários de serviços 
públicos que desempenham atividade no Município, deverão fornecer todas as 
informações e dados necessários ao Sistema Municipal de Informações. 
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Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também às pessoas jurídicas 
ou autorizadas de serviços públicos federais ou estaduais, mesmo quando 
submetidas ao regime de direito privado. 
 

Seção III 

 

Da Comunicação entre Executivo e sociedade 

 
Art. 499. O Município deverá assegurar ampla divulgação dos dados constantes ao 
Sistema Municipal de Informações, por intermédio do portal eletrônico da Prefeitura, 
assim como demais veículos úteis para este fim, em linguagem acessível para 
população e de forma simples e intuitiva.  
 
Parágrafo único. Deverá ser assegurada ampla divulgação de dados brutos e das 
bases cartográficas do Sistema Municipal de Informações em formatos abertos. 
 

Seção IV 

 

Do Monitoramento e avaliação na implementação do Plano Diretor 

 
Art. 500. O Município disponibilizará acesso a qualquer cidadão que solicitá-lo, de 
acordo com o formato exigido na legislação municipal, abrangendo todos os 
documentos e as informações geradas durante a elaboração, revisão, 
aperfeiçoamento e implementação do Plano Diretor, além de englobar os planos, 
programas e projetos setoriais, regionais, locais e específicos, como também expor 
como foi feito o controle e a fiscalização de sua efetivação, com ampla divulgação. 
 
Parágrafo único. A prefeitura deverá definir e publicar regularmente os indicadores 
de monitoramento e avaliação, para viabilizar o acompanhamento da implantação 
do Plano Diretor, de modo que os mais distintos setores da avaliação de 
desempenho das políticas públicas definidas no Plano, sejam abordadas e 
destacadas por sua eficiência, eficácia e efetividade. 
 
Art. 501. O órgão municipal responsável pelo planejamento urbano deverá realizar 
o monitoramento da implementação deste Plano Diretor, realizando a publicação 
do Relatório Anual de Acompanhamento do Plano Diretor no primeiro semestre de 
cada ano, que deverá conter informações e indicadores direcionadas para cada 
bairro, abordando: 
 
I – a composição da receita do FUNDURB;   
 
II – o desenvolvimento da receita do FUNDURB;  
 
III – a evolução da área e do total de imóveis a respeito da cobrança de IPTU 
Progressivo no Tempo;  
 
IV – o progresso dos recursos decorrentes da aplicação do IPTU Progressivo no 
Tempo arrecadados;  
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V – a distribuição dos recursos provenientes do FUNDURB para cada política 
setorial;  
 
VI – a distribuição dos recursos provenientes do FUNDURB para cada tipo de 
despesa;  
 
VII – a evolução do número de empreendimentos que usaram da Cota de 
Solidariedade;  
 
VIII – o desenvolvimento da arrecadação por meio da Cota de Solidariedade; 
 
IX – o progresso da arrecadação advinda da Outorga Onerosa de Direito de 
Construir;  
 
X – a evolução do Potencial Construtivo Adicional;  
 
XI – a repartição territorial decorrente da utilização de Potencial Construtivo 
Adicional;   
 
XII – a verificação da condição de implementação das diretrizes, programas, 
projetos e ações previstas no Plano Diretor; 
 
XIII – os investimentos realizados para a implementação das propostas do Plano 
Diretor, exibindo o tipo e o montante do investimento; 
 
XIV – o total de áreas e unidade licenciadas construídas, de natureza residencial 
e/ou não residencial, localizados na Macrozona Urbana do ano anterior; 
 
XV – a quantidade de loteamentos urbanos aprovados no ano anterior, indicando a 
área total, a sua localização e o total de lotes; 
 
XVI – quantas unidades e área foram construídas no ano anterior e que apresentam 
habitação na Macrozona Urbana, seja ela residencial ou não; 
 
XVII – a lista dos empreendimentos que são objeto do Estudo de Impacto de 
Vizinhança e foram aprovados no ano anterior, assim como outros estudos 
similares; 
 
XVIII – o total de unidades de habitação de interesse social construídas no ano 
anterior; 
 
XIX – o conjunto de unidades residenciais e não residenciais de localização urbana 
negociadas no período anterior, de acordo com os dados do ITBI; 
 
XX – a gama de estabelecimentos que se encontram ativos na área urbana 
separados por grupos de atividades, conforme o cadastro do ISS; 
 
XXI – as demais informações que se mostrem relevantes e oportunas.  
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Art. 502. O Relatório Anual de Acompanhamento do Plano Diretor deverá ser 
apresentado ao COMDU na reunião que suceder a sua publicação, para, a partir 
dos seus resultados expostos, recomendar ações prioritárias e/ou ajustes no Plano 
Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. 
 
§ 1º Os indicadores de monitoramento e avaliação deverão registrar e analisar, no 
mínimo:  
 
I – os resultados alcançados em relação aos objetivos propostos pelo Plano Diretor 
referente as Macroáreas e das Zonas Especiais;  
 
II – os progressos em relação às ações prioritárias nos sistemas urbanos e 
ambientais previstas neste Plano Diretor; e  
 
III – a execução dos instrumentos de política urbana e de gestão ambiental. 
 
§ 2º As fontes de informações deverão ser públicas e divulgadas regularmente, 
cabendo à Prefeitura apresentar a relação de indicadores de monitoramento e 
avaliação do Plano Diretor Estratégico, bem como publicar anualmente os relatórios 
atualizados. 
 
 

TÍTULO VII 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
 
Art. 503. O Poder Público Municipal deverá promover a elaboração ou a revisão da 
legislação complementar ao Plano Diretor, bem como dos planos municipais 
relativos às políticas setoriais, observadas as diretrizes e critérios estabelecidos 
nesta Lei. 
  
Art. 504. Enquanto não forem publicadas as leis previstas neste Plano Diretor, 
continuarão em vigência as leis que tratam do planejamento urbano da cidade, 
devendo ser aplicadas em consonância ao previsto neste Plano Diretor. 
 
Parágrafo único. Para efeito de aplicação desta Lei serão adotados os conceitos 
do Glossário constante no anexo XXVI desta Lei.  
 
Art. 505. São partes integrantes desta Lei os seguintes anexos: 
 
I - ANEXO I, composto por: 

a) MAPA 1 – Macrozoneamento; 
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b) MAPA 1A – Macroáreas. 
 
II - ANEXO II, composto por: 
 
a) MAPA 2 – Macrozona de Desenvolvimento Urbano (MDU); 

 
b) MAPA 2A – Macroáreas de Desenvolvimento Urbano. 
 
III - ANEXO III, composto por: 
 
a) MAPA 3 – Macrozona de Desenvolvimento Rural e Ambiental (MDRA); 
  
b) MAPA 3A – Macroáreas de Desenvolvimento Rural e Ambiental. 
 
IV - ANEXO IV, composto por: 
 
a) MAPA 4 - Eixos de Estruturação e Transformação Urbana; 
 
b) MAPA 4A – Rede Estrutural de Transporte Coletivo; 
 
c) MAPA 4B – Rede Estrutural de Transporte Coletivo Sede Municipal; 
 
d) MAPA 4C – Rede de Estruturação Local; 
 
e) MAPA 4D – Rede de Estruturação Local Sede Municipal; 
 
f) MAPA 4E – Rede de Estruturação Local Guaipava; 
 
g) MAPA 4F – Rede de Estruturação Regional. 
 
V - ANEXO V, composto por: 
 
a) MAPA 5 – Eixos de Estruturação e Transformação Rural e Ambiental; 
 
b) MAPA 5A - Rede de Estruturação e Transformação Rural; 
 
c) MAPA 5B - Rede de Proteção à Riscos Ambientais; 
 
d) MAPA 5C - Redes Hídrica e Ambiental. 
 
VI - ANEXO VI, composto por: 
 
a) MAPA 6 – Zoneamento; 
 
b) MAPA 6A – Zoneamento Sede Municipal; 
 
c) MAPA 6B – Zoneamento Guaipava. 
 
VII - ANEXO VII, composto por: 
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a) Projeção do Déficit Habitacional para o ano de 2040. 
 

VIII - ANEXO VIII, composto por: 
 
a) MAPA 7 – Zonas Especiais de Interesse Social; 
 
b) MAPA 7A – ZEIS Sede Municipal; 
 
c) MAPA 7B – ZEIS Guaipava. 
 
IX - ANEXO IX, composto por: 
 
a) MAPA 8 – Zonas Especiais de Preservação Cultural; 
 
b) MAPA 8A – ZEPEC Sede Municipal; 

 
c) MAPA 8B – ZEPEC Guaipava; 

 
d) QUADRO 1 – Coordenadas SIRGAS 2000 – ZEPEC 1; 

 
e) QUADRO 2 – Coordenadas SIRGAS 2000 – ZEPEC 2; 

 
f) QUADRO 2A – Coordenadas SIRGAS 2000 – ZEPEC 2; 

 
g) QUADRO 3 - Coordenadas SIRGAS 2000 – ZEPEC 3; 

 
h) QUADRO 3A - Coordenadas SIRGAS 2000 – ZEPEC 3. 
 
X - ANEXO X, composto por: 
 
a) Tabela com descrição dos bens e áreas de interesse da ZEPEC. 
 
XI - ANEXO XI, composto por: 
 
a) MAPA 9 – Zonas Especiais de Preservação Ambiental; 

 

b) MAPA 9A – ZEPAM Sede Municipal; 

c) MAPA 9B – ZEPAM Guaipava. 

XII - ANEXO XII, composto por: 
 
a) Tabelas dos Parâmetros Construtivos. 
 
XIII - ANEXO XIII, composto por: 
 
a) Tabelas dos Parâmetros relacionados a Outorga Onerosa. 
 
XIV - ANEXO XIV, composto por: 
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a) Tabela dos Fatores relacionados a Transferência do Direito de Construir e 
Alteração do Uso do Solo. 

 
XV - ANEXO XV, composto por: 
 
a) MAPA 10 - Hierarquização Viária; 

 
b) MAPA 10A – Hierarquização Viária Sede Municipal. 
 
XVI - ANEXO XVI, composto por: 
 
a) Lei Municipal 2.323/206 que regulamenta o Plano Básico de Zona de Proteção 
de Aeródromo do Aeroporto de Paraguaçu - PBZPA. 
 
XVII - ANEXO XVII, composto por: 
 
a) Tabela dos Parâmetros de Parcelamento do Solo.   

 
XVIII - ANEXO XVIII, composto por: 
 
a) Tabela dos Parâmetros Geométrico das Vias. 
 
XIX - ANEXO XIX, composto por: 
 
a) Documentação mínima. 
XX – ANEXO XX, composto por: 
 
a) Conteúdo mínimo do projeto; 

 
b) Modelo padrão de carimbo para pranchas de projetos arquitetônicos a serem 
aprovados. 
 
XXI - ANEXO XXI, composto por: 
 
a) Condições mínimas para requerer certidão de conclusão de obras; 
 
b) Modelo de requerimento de vistoria para fins de obtenção de certidão de 
conclusão de obras; 
 
c) Modelo de quadro de áreas para encaminhamentos junto ao cadastro municipal 
e ao inss. 
 
XXII - ANEXO XXII, composto por: 
 
a) Tabela com dimensões mínimas de vagas. 
 
XXIII - ANEXO XXIII, composto por: 
 
a) Tabela com dimensões mínimas de circulações de uso coletivo. 
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XXIV - ANEXO XXIV, composto por: 
 
a) Tabela com dimensões mínimas de compartimentos de edificações residenciais; 

 
b) Tabela com dimensões mínimas de compartimentos de edificações comerciais e 

de serviços. 
 
XXV – ANEXO XXV, composto por: 
 
a) Penalidades por Infrações a Normas de Uso do Solo; 
 
b) Penalidades por Infrações a Parâmetros de Ocupação do Solo; 
 
c) Penalidades por Infrações a Normas de Parcelamento do Solo. 
 
XXVI – ANEXO XXVI, composto por: 
 
a) Glossário. 

 

Art. 506. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário, especialmente a Lei Complementar nº. 14/05. 
 
 

JOSÉ TIBURCIO DO PRADO NETO 
Prefeito Municipal 

 


