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PROJETO DE LEI Nº  ____/2019 

 

Dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Caeté e dá outras providências 

 

O Prefeito de Caeté faz saber que a Câmara de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte Lei 

Complementar: 

 

 

TÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E PRINCÍPIOS DO PLANO DIRETOR 

 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art 1º. Esta Lei dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Caeté e aplica-se às suas áreas urbanas 

e rurais, de forma a abranger a totalidade de seu território, nos termos do artigo 173 da Lei Orgânica do 

Município de Caeté, de 14 de agosto de 1990 e do artigo 182 da Constituição Federal de 1988 e as 

demais disposições previstas na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade e 

na Lei Federal nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 - Estatuto da Metrópole. 

Art 2º. O Plano Diretor é o instrumento de planejamento composto por princípios e diretrizes 

articulados por dimensões estruturantes e eixos integradores que vinculam a elaboração e a 

execução de políticas públicas em todo o território do Município visando garantir o bem-estar dos 

seus habitantes. 

Art 3º. Os princípios, diretrizes e políticas do Plano Diretor devem ser respeitados em toda ação 

municipal, vinculando os seguintes planos e normas: 

I - Plano Plurianual - PPA; 

II - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;  

III - Lei Orçamentária Anual - LOA; 

VI - Leis municipais referentes ao parcelamento, ocupação e uso do solo, obras e edificações, 

posturas e funcionamento de atividades, entre outras; 

V - Políticas e Planos Setoriais. 



 

CAPÍTULO II – DOS PRINCÍPIOS  

Art 4º. São princípios que fundamentam as diretrizes das dimensões e eixos desta Lei: 

I - Função pública de interesse comum, entendida como dever de observar, na elaboração das 

políticas públicas municipais, as relações entre interesses locais e regionais no âmbito da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), nos termos da Lei Complementar de Minas 

Gerais nº 88, de 12 de janeiro de 2006, objetivando o bem-estar dos habitantes do Município e 

da RMBH; 

II - Funções sociais da cidade, enquanto observância ao direito à cidade, compreendendo o 

atendimento universal dos direitos humanos fundamentais e sociais no território, conforme as 

dimensões estruturantes e os eixos integradores previstos nesta Lei; 

III - Função social da propriedade, enquanto núcleo estruturante do direito de propriedade e 

condição para a sua proteção, consiste na compreensão de que a propriedade deve atender 

aos interesses públicos e privados, com a prevalência dos coletivos sobre os particulares, 

contribuindo para as funções sociais da cidade a partir da observância dos seguintes 

elementos integrados às dimensões: 

a) Territorial, com a busca pela melhor distribuição dos assentamentos urbanos e rurais, 

partindo-se de políticas de regularização e ordenamento do solo, com a aplicação de 

regras de uso e ocupação do solo, de forma a cumprir os princípios e regras dispostos 

nesta Lei; 

b) Econômica, com o uso sustentável e eficiente da propriedade, observados as 

limitações e requisitos dispostos nesta Lei; 

c) Social, utilizada como meio para a redução das desigualdades nas mais variadas 

esferas da vida no território municipal a partir do melhor uso e distribuição de bens e 

rendas deles advindos; 

d) Ambiental, compreendendo a utilização sustentável da propriedade baseada no 

cumprimento das normas ambientais e territoriais presentes nesta Lei, visando a 

promoção do meio ambiente ecologicamente equilibrado e socialmente justo; 

e) Cultural, referente ao exercício pleno dos direitos, utilização e manifestações 

culturais, respeitando as especificidades de formação de cada comunidade do Município. 

IV - Planejamento, enquanto princípio estrutural da política urbana nos termos da Lei Federal nº 

10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, e obrigação legal do Poder Público na 

adoção de procedimentos técnicos para orientar e definir todos os seus atos administrativos; 

V - Intersetorialidade, que consiste na obrigação, pelo Poder Público, de considerar as relações 

de dependência, consequência e complementaridade existentes entre as áreas e órgãos da 

Administração Pública para a elaboração e realização de políticas públicas; 



VI - Cooperação enquanto integração interna entre os órgãos públicos municipais e integração 

externa com outros entes federativos e a sociedade, visando o bom desempenho da função 

administrativa; 

VII - Participação, a necessária integração do conhecimento popular ao conhecimento técnico, 

ampliando as oportunidades de participação política dos cidadãos na elaboração, execução e 

controle das políticas públicas; 

VIII - Desenvolvimento institucional, corresponde à obrigação do Poder Público de prover meios 

para a melhoria da capacidade de gestão, promovendo investimento em sua infraestrutura e 

em capacitação e qualificação de seus servidores. 

Art 5º. O Plano Diretor é o instrumento básico de planejamento e organização do território municipal 

pela articulação de dimensões estruturantes, dos eixos integradores e da Trama Verde e Azul. 

Art 6º. As dimensões estruturantes que relacionam as políticas públicas do Município são: 

I - Dimensão da territorialidade, compreendida como referencial para o planejamento e 

organização territorial das políticas previstas nos eixos integradores; 

II - Dimensão da institucionalidade, compreendida como referencial para a qualificação de 

estrutura institucional com cursos de capacitação técnica e assessoria nas áreas específicas, 

contando com a participação do órgão regulador metropolitano. 

Art 7º. Os eixos integradores que determinam políticas públicas no Município são: 

I - Acessibilidade, que diz respeito à ampliação das condições e meios de acesso a uma 

variedade de serviços, equipamentos e às centralidades em prol de melhorias em vários 

aspectos, que vão desde deslocamentos no território municipal e metropolitano até a 

disponibilidade das tecnologias da informação, incluindo a moradia digna e serviços de saúde e 

assistência social; 

II - Seguridade, que compreende melhorias na segurança pública, na gestão de riscos 

ambientais e de mudanças climáticas, na promoção da segurança alimentar e nutricional e 

apoio à transição agroecológica, na formação e qualificação profissional e no apoio à produção 

em pequena escala; 

III - Sustentabilidade, que diz respeito ao desenvolvimento sustentável como um todo, 

abrangendo, a proteção e recuperação de recursos hídricos, a gestão de resíduos sólidos, a 

universalização do saneamento, a recuperação dos territórios minerários e das áreas de 

interesse para a conservação ambiental e a compensação e valoração de serviços ambientais, 

buscando o equilíbrio entre conservação, desenvolvimento econômico e social; 

IV - Urbanidade, que consiste na democratização dos espaços públicos, na gestão da 

paisagem e valorização da diversidade cultural, na gestão territorial da educação, na promoção 

de atividades culturais e criativas e no financiamento da cultura. 



Art 8º. A Trama Verde e Azul é um projeto de estruturação do território correspondente à integração 

dos elementos naturais, urbanos e rurais, em todo o território municipal e que relaciona as dimensões 

estruturantes e os eixos integradores para o cumprimento das funções sociais da cidade e função 

social da propriedade. 

 

TÍTULO II – DA ESTRUTURAÇÃO TERRITORIAL 

 

CAPÍTULO I – DAS ÁREAS RURAIS, URBANAS E DO PERÍMETRO URBANO 

Art 9º. O território municipal é composto pelas áreas urbanas e rurais, sobre as quais incidem 

políticas, diretrizes e parâmetros estabelecidos pelo zoneamento presente nesta Lei. 

§ 1º. As áreas rurais são localizadas fora dos perímetros urbanos, conforme o Anexo I desta Lei. 

§ 2º. As áreas urbanas são delimitadas pelos perímetros urbanos, conforme o Anexo I desta Lei. 

Art 10. São diretrizes para as áreas rurais do Município: 

I - Preservar as características rurais, por meio de ações de fiscalização; 

II - Integrar a relação entre as áreas rurais e urbanas; 

III - Assegurar a continuidade do modo de vida rural; 

IV - Incentivar a recuperação das áreas ambientalmente degradadas; 

V - Coibir a expansão urbana de forma irregular fora do perímetro urbano; 

VI - Fortalecer a atividade agropecuária do Município, em especial aquela realizada em 

pequena escala ou oriunda de agricultura familiar, garantindo formas de permanência desse 

uso nas zonas rurais; 

VII - Apoiar a transição agroecológica das produções existentes; 

VIII - Apoiar ações de planejamento e regularização ambiental para pequenos produtores e 

agricultores familiares; 

IX - Fomentar o lazer e o turismo no espaço rural; 

X - Promover a manutenção e a melhoria dos percursos existentes para o escoamento da 

produção local no meio rural. 

Art 11. São diretrizes para as áreas urbanas: 

I - Promover o uso social do espaço urbano, estimulando a diversidade de formas de uso e 

ocupação, apoiando o fortalecimento do comércio, dos serviços, das áreas de lazer e de 

cultura;  

II - Assegurar a proteção de áreas de relevância ambiental visando evitar a ocupação de áreas 

impróprias que possam trazer riscos ambientais à população; 



III - Consolidar perímetros urbanos compactos, visando evitar prejuízos às finanças públicas e 

ao meio ambiente causados pela expansão urbana descontínua e não planejada; 

IV - Estimular a conexão entre as áreas urbanas consolidadas e garantir amplo acesso da 

população aos espaços públicos urbanos; 

V - Proporcionar a expansão de serviços urbanos a povoados e áreas urbanas consolidadas; 

VI - Manter as áreas limpas e bem cuidadas, com a melhor qualificação urbanística possível. 

Art 12. A expansão do perímetro urbano poderá se dar nas áreas delimitadas no Anexo I desta Lei 

como Zonas de Diretrizes Especiais - Transição Rural Urbana (ZDE-TRANS). 

Parágrafo Único. O procedimento para expansão do Perímetro Urbano, previsto do artigo 42-B da Lei 

Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade são regulamentados nesta Lei da 

seguinte forma: 

I - demarcação das áreas possíveis de integrarem o perímetro urbano como Zonas de 

Diretrizes Especiais - Transição Rural Urbana (ZDE-TRANS), conforme artigos 37 e 38; 

II - delimitação dos trechos com restrições à urbanização como Zona de Proteção 1 (ZP1) ), 

conforme artigos 15 e 16 e dos trechos sujeitos a controle especial em função de ameaça de 

desastres naturais conforme descrito no inciso VII do artigo 53 e no inciso V do artigo 116;      

III - definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, 

sistema viário, equipamentos e instalações públicas, conforme artigos 69 a 71; 

IV - definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a 

diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda, conforme o Anexo II; 

V - a previsão de áreas para habitação de interesse social conforme detalhado no artigo 71 e 

no Anexo II e de outros instrumentos de política urbana conforme os do Título III;  

VI - definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção ambiental e do patrimônio 

histórico e cultural, conforme os instrumentos do Título III;  

VII - definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios 

decorrentes do processo de urbanização do território de expansão urbana, conforme os artigos 

89, 90 e 91, e a recuperação para a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação 

do poder público, conforme os instrumentos do Título III, em especial o Capítulo IV. 

Art 13. O uso e a ocupação do território municipal são regulamentados pelo zoneamento que é 

dividido em Zonas e em Zonas de Diretrizes Especiais, considerando os seguintes critérios gerais: 

I - A pactuação entre os interesses locais e metropolitanos, com base no Macrozoneamento 

Metropolitano; 

II - A articulação das áreas urbanas e rurais no território municipal e metropolitano; 

III - As dimensões estruturantes e os eixos integradores na promoção de políticas públicas 

integradas no Município e na RMBH. 



 

CAPÍTULO II – DO ZONEAMENTO  

 

SEÇÃO I – Das Zonas 

Art 14. São zonas do Município: 

I - Zona de Proteção 1 (ZP-1), conforme os artigos 15 e 16;  

II - Zona de Proteção 2 (ZP-2), conforme os artigos 17 e 18;  

III - Zona de Proteção 3 (ZP-3), conforme os artigos 19 e 20; 

IV - Zona Predominantemente Residencial (ZPR), conforme os artigos 21 e 22; 

V - Zona de Uso Misto (ZUM), conforme os artigos 23 e 24; 

VI - Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), conforme os artigos 25 e 26; 

VII - Zona Industrial e de Logística (ZIL), conforme os artigos 27 e 28; 

VIII - Zona Pública e Institucional (ZPI), conforme os artigos 29 e 30. 

Parágrafo Único. As zonas e os parâmetros urbanísticos de cada zona estão previstos no Anexo II 

desta Lei.  

Art 15. A Zona de Proteção 1 (ZP-1) identifica as áreas de proteção ambiental, cultural e paisagística,  

legalmente constituídas ou de grande relevância ambiental para o Município, dentro ou fora dos 

perímetros urbanos, onde as possibilidades de ocupação e utilização ficam condicionadas ao 

cumprimento de parâmetros urbanísticos e diretrizes mais restritivas. 

Parágrafo único. A ZP-1 integra a Trama Verde e Azul. 

Art 16. São diretrizes das Zonas de Proteção 1 (ZP-1): 

I - Promover os usos previstos para ZP-1 em áreas urbanas, correspondente às áreas de 

preservação permanente de curso d’água, estimulando o acesso público a estas áreas por 

meio de parcerias com os proprietários e a implantação de equipamentos de lazer, de cultura e 

parques urbanos para a fruição comum e coletiva destes espaços; 

II - Manter ou recuperar os atributos ambientais relevantes de interesse municipal e 

metropolitano; 

III - Fomentar a transição agroecológica da produção agrícola;  

VI - Preservar o leito natural dos cursos d’águas; 

V - Buscar soluções urbanísticas e de saneamento que mantenham os cursos d'água em leito 

natural e promovam o uso social da infraestrutura de macrodrenagem, incluindo as faixas de 

servidão administrativa destinadas aos serviços urbanos; 

VI - Seguir as diretrizes da Trama Verde e Azul. 



Art 17. A Zona de Proteção 2 (ZP-2) corresponde às áreas de proteção ambiental, cultural e 

paisagística localizadas nas áreas rurais, onde as possibilidades de ocupação e utilização ficam 

condicionadas ao cumprimento de parâmetros urbanísticos e diretrizes restritivas ao meio rural. 

Art 18. São diretrizes das Zonas de Proteção 2 (ZP-2): 

I - Proteger as áreas rurais e coibir ocupações irregulares; 

II - Estimular as atividades agrícolas e pecuárias, assim como as atividades recreativas e ao 

turismo ecológico; 

III - Fomentar a transição agroecológica da produção agrícola; 

IV - Manter ou recuperar atributos ambientais relevantes de interesse municipal e 

metropolitano; 

V - Buscar soluções urbanísticas e de saneamento que mantenham os cursos d'água em leito 

natural e promovam o uso social da infraestrutura de macrodrenagem, incluindo as faixas de 

servidão administrativa destinadas aos serviços urbanos. 

Art 19. A Zona de Proteção 3 (ZP-3) corresponde a áreas urbanizadas especiais nas quais, diante de 

restrições ambientais ou de infraestruturas adequadas, demanda o controle das características de 

uso e ocupação do solo aliada à preservação de atributos ambientais existentes, respeitando todas 

as demais legislações. 

Art 20. São diretrizes das Zonas de Proteção 3 (ZP-3): 

I - Adotar projetos especiais de uso e ocupação do solo; 

III - Permitir o parcelamento do solo para fins urbanos, com lotes mínimos de 2.500 m² (dois mil 

e quinhentos metros quadrados), preservando as características naturais da gleba; 

II - Incentivar a criação de parques de acesso público e áreas de preservação; 

IV - Buscar soluções urbanísticas e de saneamento que mantenham os cursos d'água em leito 

natural e promovam o uso social da infraestrutura de macrodrenagem, incluindo as faixas de 

servidão administrativa destinadas aos serviços urbanos; 

V - Proibir a instalação de atividades com alto potencial poluidor. 

Art 21. As Zonas Predominantemente Residenciais (ZPR) ocorrem dentro do perímetro urbano, nas 

quais existem baixos índices de adensamento construtivo e populacional, nas quais o uso residencial 

é privilegiado e permite-se diversos outros usos e atividades de pequeno ou médio porte com baixa 

propensão a causar repercussões negativas. 

Art 22. São diretrizes das Zonas Predominantemente Residenciais (ZPR): 

I - Garantir a qualidade de vida dos habitantes, limitando a verticalização e o adensamento; 

II - Regulamentar a implantação de usos e atividades de pequeno ou médio porte visando o 

controle e a mitigação dos mesmos; 



III - Proibir a implantação de atividades de grande porte, no intuito de preservar a qualidade de 

vida local; 

IV - Proporcionar o acesso a lotes urbanizados para população de média e baixa renda. 

Art 23. As Zonas de Uso Misto (ZUM) ocorrem dentro do perímetro urbano, nas quais existe 

capacidade de adensamento construtivo e populacional, permitindo diversos usos e atividades de 

pequeno ou médio porte com baixa propensão a causar repercussões negativas, incentivando o 

desenvolvimento econômico e social. 

Art 24. São diretrizes das Zonas de Uso Misto (ZUM): 

I - Garantir a qualidade de vida dos habitantes, permitindo a verticalização e o adensamento; 

II - Instalar equipamentos urbanos que estimulem o desenvolvimento do comercio e de 

serviços; 

III - Regulamentar a implantação de atividades de pequeno ou médio porte com baixa 

propensão a causar repercussões negativas, sendo toleradas atividades que podem causar 

impactos ambientais e urbanísticos negativos de média magnitude, desde que controlados e 

mitigados; 

IV - Proibir a implantação de atividades de grande porte, no intuito de preservar a qualidade de 

vida local; 

V - Fomentar a instalação de usos não residenciais para atendimento de demandas cotidianas 

da população bem como para atividades de atendimentos com maior potencial de abrangência; 

VI - Ordenar a o trânsito e regularizar os locais de estacionamento; 

VII - Proporcionar o acesso a lotes urbanizados para população de média e baixa renda. 

Art 25. A Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) corresponde às áreas com ocupações 

urbanizadas dentro dos perímetros urbanos, caracterizadas por irregularidades urbanísticas, 

ambientais ou fundiárias que apresentam necessidade de regularização fundiária. 

Art 26. São diretrizes das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS): 

I - Cadastrar os moradores para subsidiar o processo de regularização fundiária, urbanística e 

ambiental; 

II - Adequar a infraestrutura e a oferta de serviços públicos à demanda local; 

III - Incluir a população diretamente afetada nos processos de regularização fundiária, 

urbanística e ambiental e de adequação de infraestrutura e da oferta de serviços públicos, por 

meio de debates, audiências e consultas públicas; 

IV - Garantir a manutenção dos laços comunitários nos processos de regularização fundiária, 

urbanística e ambiental. 

Parágrafo Único. Os processos de Regularização Fundiária deverão observar os artigos 103 e 104 

desta Lei. 



Art 27. A Zona Industrial e de Logística (ZIL) corresponde às áreas de grandes equipamentos e polos 

de desenvolvimento econômico onde há interesse estratégico municipal em privilegiar a instalação de 

atividades industriais e de logística, bem como usos econômicos correlatos de interesse 

metropolitano. 

Art 28. São diretrizes das Zonas Industriais e de Logística (ZIL): 

I - Proibir o uso residencial; 

II - Estimular a implantação de atividades que promovam o desenvolvimento econômico, social, 

cultural e ambiental sustentável, para evitar a formação de extensas áreas monofuncionais; 

III - Regulamentar a implantação de atividades de pequeno, médio e grande porte visando 

reduzir ou mitigar as repercussões negativas. 

Art 29. A Zona Pública e Institucional (ZPI) corresponde às áreas públicas destinadas à 

equipamentos e polos de desenvolvimento econômico onde há interesse estratégico municipal em 

privilegiar a instalação de atividades industriais e de logística, bem como usos econômicos correlatos 

de interesse metropolitano. 

Art 30. São diretrizes das Zonas Públicas e Institucionais (ZPI): 

I - Manter as áreas limpas e cuidadas para atender ao interesse público; 

II - Estimular o uso social, ambiental e cultual, desenvolvendo atividades de interesse público; 

III - Implantar ações de requalificação urbana visando a melhoria das condições de uso e 

ocupação dos espaços. 

 

SEÇÃO II – Das Zonas de Diretrizes Especiais 

Art 31. As Zonas de Diretrizes Especiais incidem sobre o território municipal e superpõem-se às 

Zonas, com o objetivo de identificar áreas que possuem características especiais e necessitam de 

regras específicas complementares. 

Art 32. São Zonas de Diretrizes Especiais (ZDE) do Município: 

I - Requalificação Urbana (ZDE-REQ), conforme os artigos 33 e 34; 

II - Regularização Fundiária Urbana (ZDE- REURB), conforme os artigos 35 e 36; 

III - Transição Rural Urbana (ZDE-TRANS), conforme os artigos 37 e 38; 

IV - Serra da Nossa Senhora da Piedade (ZDE-NSP), conforme os artigos 39 e 40. 

Art 33. A ZDE de Requalificação Urbana (ZDE-REQ) identifica as áreas urbanas caracterizadas como 

centralidades, centros históricos ou locais de interesse cultural com infraestrutura urbana deficiente 

ou cujas melhorias urbanísticas, ambientais ou culturais dependam da realização de intervenções 

estruturantes que demandem planos e projetos específicos para a requalificação urbanística. 

Art 34. São diretrizes da ZDE de Requalificação Urbana (ZDE-REQ): 



I - Identificar as deficiências em infraestrutura e tratar as demandas através de planos ou 

projetos específicos; 

II - Elaborar planos ou projetos específicos para os fins de melhorias urbanas, ambientais ou 

culturais, submetidos obrigatoriamente à aprovação pelo Conselho da Cidade; 

III - Adotar medidas que evitem processos de expulsão da população de baixa renda. 

Art 35. A ZDE de Regularização Fundiária Urbana (ZDE- REURB) corresponde às áreas com 

ocupações urbanizadas fora dos perímetros urbanos, caracterizadas por irregularidades urbanísticas, 

ambientais ou fundiárias que apresentam necessidade de regularização fundiária. 

Parágrafo Único. As áreas de ZDE-REURB fora do perímetro urbano que passarem pelo processo 

administrativo de regularização fundiária, nos termos da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 

2017, integrarão os perímetros urbanos do Município após sua conclusão. 

Art 36. São diretrizes da ZDE de Regularização Fundiária Urbana (ZDE- REURB): 

I - Promover processos de regularização fundiária, urbanística e ambiental; 

II - Adequar a infraestrutura e a oferta de serviços públicos à demanda local; 

III - Incluir a população diretamente afetada nos processos de regularização fundiária, 

urbanística e ambiental e de adequação de infraestrutura e da oferta de serviços públicos, por 

meio de debates, audiências e consultas públicas. 

Parágrafo Único. Os processos de Regularização Fundiária deverão observar os artigos 103 e 104 

desta Lei. 

Art 37. A ZDE de Transição Rural Urbana (ZDE-TRANS), mencionada no artigo 12 desta Lei, 

identifica e regulamenta as áreas nas quais se identifica potencial para a expansão do perímetro 

urbano considerando as seguintes características: 

I - Aspectos ambientais favoráveis à ocupação que garantam a segurança e sustentabilidade 

da expansão urbana; 

II - Contiguidade e/ou proximidade com o perímetro urbano, desde que garantida a 

conectividade das áreas de expansão com as áreas urbanas existentes. 

Art 38. São diretrizes da ZDE de Transição Rural Urbana (ZDE-TRANS): 

I - Manter o uso rural até a realização do procedimento para a alteração do zoneamento que 

resulte na expansão do perímetro urbano; 

II - Coibir ocupações irregulares; 

II - Buscar soluções urbanísticas e de saneamento que mantenham os cursos d'água em leito 

natural e promovam o uso social da infraestrutura de macrodrenagem, incluindo as faixas de 

servidão administrativa destinadas aos serviços urbanos. 



Art 39. A ZDE da Serra da Nossa Senhora da Piedade (ZDE-NSP) corresponde à área de importante 

conjunto paisagístico, arquitetônico, natural e cultural que contempla um patrimônio de elevada 

relevância municipal, estadual, federal e internacional. 

Art 40. São diretrizes da ZDE da Serra da Nossa Senhora da Piedade (ZDE-NSP): 

I - Apoiar a implantação do Plano Integrado de Desenvolvimento do Santuário Estadual Nossa 

Senhora da Piedade (PID - SENSP/CIANSP); 

II - Incorporar as diretrizes e o zoneamento do Plano de Manejo do Monumento Natural 

Estadual Serra da Piedade (MONAESP); 

II - Participar de forma colaborativa na gestão da Unidade de Conservação; 

IV - Desenvolver planos para que os visitantes da Serra da Piedade se tornem turistas do 

Município. 

 

SEÇÃO III – Das Zonas de Diretrizes Especiais da Trama Verde Azul  

Art 41. A Trama Verde e Azul é um projeto de estruturação territorial com diretrizes específicas 

conforme o artigo 8º desta Lei, sendo composta por zonas de interesse ambiental e por lugares de 

interesse cultural. 

Art 42. São diretrizes para a Trama Verde e Azul: 

I - Promover a proteção e recuperação dos cursos d'águas, das áreas de preservação 

permanente, das áreas livres com cobertura vegetal nativa ou cultivada;  

II - Proteger a produção agrícola, em especial aquela realizada em pequena escala ou oriunda 

de agricultura familiar; 

III - Fomentar a produção agroecológica e os processos de transição dos modelos agrícolas 

convencionais para bases agroecológicas; 

IV - Proteger e valorizar o patrimônio cultural, natural, arqueológico, paisagístico e as áreas de 

manifestações e presença de bens culturais; 

V - Viabilizar usos recreativos diversificados no território municipal, valorizando seus atributos 

ambientais; 

VI - Estimular o turismo ecológico, rural e cultural; 

VII - Minimizar os riscos ambientais; 

VIII - Viabilizar o acesso livre da população às áreas de interesse ambiental e social do 

Município como os rios, suas margens, mirantes, lagoas entre outras. 

Art 43. São Zonas de Diretrizes Especiais da Trama Verde Azul: 

I - Zona de Proteção 1 (ZP-1), conforme os artigos 15 e 16; 



II - Fluvial (ZDE-TVA- FLUV), conforme os artigos 44 e 45; 

III - Territórios Minerários (ZDE-TVA-MIN), conforme os artigos 46 e 47; 

IV - Cultural (ZDE-TVA- CULT), conforme os artigos 48 e 49. 

Art 44. A ZDE-TVA-Fluvial identifica áreas que possuem relevância ambiental e potencial uso social, 

associadas à dinâmica hídrica e à manutenção dos ecossistemas, nas quais as possibilidades de 

ocupação e utilização são restritas àquelas de baixo impacto ambiental. 

Art 45. São diretrizes da ZDE-TVA-Fluvial: 

I - Proteger o sistema hídrico; 

II - Articular instrumentos e políticas públicas para a recuperação das áreas degradadas e a 

recomposição florestal; 

III - Fomentar ações de saneamento dos cursos d´água; 

IV - Promover a proteção e formação de corredores ecológicos; 

V - Fomentar o uso socioeconômico por meio de sistemas agroflorestais; 

VI - Buscar soluções urbanísticas e de saneamento que mantenham os cursos d'água em leito 

natural e promovam o uso social da infraestrutura de macrodrenagem. 

Art 46. A ZDE-TVA-Territórios Minerários corresponde às áreas onde existem direitos minerários 

requeridos e autorizados pelo órgão federal regulador competente.  

Art 47. São diretrizes para a ZDE-TVA-Territórios Minerários (ZDE-TVA-MIN): 

I - Garantir a execução dos programas de recuperação de áreas degradadas por atividades 

minerárias estabelecidos nos respectivos processos de licenciamento; 

II - Implantar sistemas de compensação ambiental para os empreendimentos de extração 

mineral; 

III - Fiscalizar regularmente os empreendimentos de extração mineral; 

IV - Estimular novos usos sociais e econômicos para essas áreas após o término das 

atividades minerárias condizentes com suas características físicas e bióticas, conforme as 

demandas da população. 

Art 48. A ZDE-TVA-Cultural (ZDE-TVA-CULT) corresponde às áreas legal ou popularmente 

reconhecidas como relevantes para a proteção e a preservação do patrimônio histórico e cultural 

material ou imaterial, natural, arqueológico, paleontológico e paisagístico, conforme o artigo 225 da 

Constituição Federal de 1988, a Lei Federal nº 12.343, de 02 de dezembro de 2010 - Plano Nacional 

de Cultura e a Lei Federal nº 13.018, de 22 de julho de 2014. 

Art 49. São diretrizes da ZDE-TVA-CULT: 

I - Utilização de instrumentos de política urbana de forma complementar ao tombamento para o 

acautelamento de bens culturais; 



II - Utilização de parâmetros urbanísticos específicos, quando necessário; 

III - Manutenção da paisagem natural, coibindo alterações em sua estrutura física, 

considerando, a forma, o estágio de evolução, o tipo da cobertura vegetal e as modificações 

significativas na estrutura e na função do sistema ecológico da paisagem. 

IV - Proteção da paisagem urbana, dos bens materiais isolados e dos conjuntos urbanos de 

relevância cultural e histórica, garantindo-se, também em relação às áreas de entorno, a 

continuidade e ou a adequação: 

a) do alinhamento frontal predominante nas edificações; 

b) da altura predominante das edificações; 

c) das características predominantes da implantação das edificações nos lotes 

tais como o partido arquitetônico e a taxa de ocupação; 

d) do ritmo de vãos e aberturas; 

e) da orientação das águas e empenas de cobertura; 

f) da volumetria; 

g) das placas, anúncios e outros engenhos de publicidade concebidos; 

h) da ambiência e visibilidade dos marcos urbanos e paisagísticos; 

i) dos materiais e técnicas construtivas utilizadas. 

V - Adotar incentivos fiscais tais como redução e/ou isenção de tributos municipais para ações 

que visem à recuperação, à conservação e à utilização de imóveis de interesse cultural; 

VI - Viabilizar orientação técnica e jurídica para a elaboração de projetos cujos objetivos 

contribuam para a execução das diretrizes relacionas à cultura; 

VII - Promover a utilização estratégica de imóveis de interesse cultural para a instalação de 

atividades que tenham por objetivo a promoção da cultura e do turismo; 

VIII - Captar recursos federais, estaduais e municipais de incentivo à cultura e ao patrimônio 

cultural; 

IX - Elaborar projetos para o acesso a linhas de financiamento, patrocínios, incentivos à 

inovação, à pesquisa e qualificação artística e técnica. 

 

CAPÍTULO III – DA ALTERAÇÃO DO ZONEAMENTO 

Art 50. A Alteração do Zoneamento somente pode ser solicitada nas seguintes Zonas:  

I - Em Zona de Diretrizes Especiais - Áreas de Transição Rural Urbana (ZDE-TRANS), visando 

à expansão do perímetro urbano; 

II - Em Zona de Proteção 2 (ZP2), visando a alteração para Zona de Proteção 3 (ZP3). 

Art 51. O procedimento para Alteração do Zoneamento poderá ser requerido por cidadão interessado 

desde que atendidos os requisitos presentes nesta Lei.  



Art 52. O procedimento para Alteração do Zoneamento é composto por seis fases, na seguinte 

ordem: 

I - Instrução do Processo, fase na qual o procedimento é instaurado pelo executivo municipal a 

partir da solicitação do requerente por meio da entrega do Projeto Específico ao órgão 

municipal competente, contendo os requisitos presentes no artigo 53 desta Lei; 

II - Avaliação Administrativa, fase em que os órgãos municipais competentes avaliarão o 

Projeto Específico apresentado pelo requerente por meio da elaboração de Parecer Técnico 

Administrativo, abrangendo os requisitos previstos nos artigos 54, 55 e 56 desta Lei; 

III - Avaliação Colegiada, fase em que o Conselho da Cidade avaliará o Parecer Técnico 

Administrativo e possíveis recursos interpostos pelo requerente por meio da elaboração de 

Parecer Final do Conselho, nos termos dos artigos 57, 58, 59 e 60 desta Lei; 

IV - Termo de Compromisso Urbanístico, fase em que o órgão competente do executivo 

municipal deverá estipular a Contrapartida de Alteração de Zoneamento e a base de cálculo 

para a cobrança do IPTU, nos termos do artigo 61 e 62 desta Lei; 

V - Aprovação Legislativa, encaminhamento do processo à Câmara Municipal do Município 

para avaliação legislativa, com a publicação da lei que altera o zoneamento, nos termos do 

artigo 63 desta Lei; 

VI - Conclusão Administrativa, cobrança da Contrapartida pela Alteração do Zoneamento ao 

requerente, nos termos do artigo 64 desta Lei. 

§ 1º. Os atos previstos nos incisos I e II serão praticados pela Secretaria Municipal de Obras, 

conforme estabelecido no item 3.7 do Anexo I da Lei Municipal nº 2.475, de 26 de dezembro de 2006, 

ou ao Órgão que a vier suceder. 

§ 2º. A Secretaria Municipal de Obras, ou ao Órgão que a vier suceder, definirá quais outros órgãos 

do executivo municipal deverão ser consultados para a elaboração do Parecer Técnico 

Administrativo, como os responsáveis pelo meio ambiente, pelo saneamento básico ou pelo 

patrimônio histórico, cultural e natural. 

§ 3º. Os atos previstos no inciso IV serão praticados pela Secretaria Municipal da Fazenda 

estabelecida nos termos do item 3.3 do Anexo I da Lei Municipal nº 2.475, de 26 de dezembro de 

2006, ou ao Órgão que a vier suceder. 

Art 53. A instauração do procedimento para Alteração do Zoneamento fica subordinada à 

apresentação pelo requerente de Projeto Específico, baseado nas normas de uso e ocupação 

previstas nesta Lei, ao órgão competente do executivo municipal, contendo no mínimo: 

I - Qualificação completa do requerente; 

II - Planta georreferenciada e memorial descritivo com perímetro da área de interesse para a 

alteração do zoneamento; 

III - As áreas não edificáveis conforme o artigo 4º da Lei Federal nº6.766 de 1979 e o artigo 7º 



do Decreto nº44.646, de 31 de outubro de 2007 do Estado de Minas Gerais; 

IV - As áreas de preservação permanente, conforme a Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 

2012 e a Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013 do Estado de Minas Gerais; 

V - As áreas destinadas à proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural; 

VI - Avaliação do valor da área do Projeto Específico, a ser realizada conforme as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - nº 14653-3, de 30 de maio de 2004, ou por 

outra norma expedida pelo mesmo órgão que vier a esta suceder, conforme o Anexo VI; 

VII - Laudo Técnico sobre o risco geológico, geotécnico e hidrológico da área, atestando a 

estabilidade do terreno; 

VIII - Certidão Negativa de Débitos Municipais. 

§ 1º. A não existência das áreas exigidas no inciso III, IV e V deste artigo deverão ser justificadas no 

Projeto Específico. 

§ 2º. A ausência de qualquer documento exigido no presente artigo, inclusive a Certidão Negativa de 

Débitos, enseja o arquivamento imediato da solicitação. 

Art 54. O órgão municipal competente praticará a avaliação administrativa, junto aos demais órgãos 

municipais responsáveis pelos serviços públicos, analisando o Projeto Específico apresentado pelo 

requerente com base nas regras e diretrizes presentes nesta Lei, através da elaboração do Parecer 

Técnico Administrativo. 

§ 1º. O Parecer Técnico Administrativo deverá conter: 

I - Análise do Projeto Específico, considerando sua adequação aos parâmetros urbanísticos, às 

restrições, à urbanização, à infraestrutura disponível e às políticas municipais previstas nesta 

Lei; 

II - Adequabilidade das áreas previstas nos incisos III, IV e V do artigo 53; 

III - Proposta de Contrapartida pela Alteração do Zoneamento. 

§ 2º. Os órgãos municipais competentes, no Parecer Técnico Administrativo, poderão solicitar a 

alteração no Projeto Específico para sua adequação às regras e diretrizes previstas nesta Lei. 

§ 3º. Os órgãos competentes do executivo municipal poderão exigir estudos complementares ao 

Projeto Específico desde que justificados tecnicamente. 

Art 55. A elaboração do Parecer Técnico Administrativo terá prazo máximo de 60 dias corridos para 

ser concluído, ficando a contagem do prazo suspensa no caso de solicitação de documentação 

complementar pelo executivo municipal.  

Art 56. O órgão municipal competente deverá comunicar, por meio de ofícios, todos os processos de 

alteração de zoneamento do Município à Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte, após a aprovação do Parecer Técnico Administrativo. 



Parágrafo Único. A Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte deverá 

ser consultada sobre a viabilidade técnica de qualquer alteração do zoneamento. 

Art 57. Após a conclusão do Parecer Técnico Administrativo, o órgão competente do executivo 

municipal, deverá encaminhá-lo para o requerente e para a avaliação pelo Conselho da Cidade. 

§ 1º. O Parecer Técnico Administrativo poderá ser objeto de recurso pelo requerente ao Conselho da 

Cidade, no prazo de 15 dias corridos após o seu recebimento. 

§ 2º. O Conselho da Cidade analisará o Parecer Técnico Administrativo concomitantemente ao 

recurso do requerente, caso exista. 

§ 3º. O Conselho da Cidade poderá exigir novas alterações ou informações complementares ao 

requerente ou aos órgãos executivos municipais. 

§ 4º. É garantido ao requerente o direito de se manifestar na reunião do Conselho da Cidade que 

analisará o Parecer Técnico Administrativo e o recurso para fornecer informações requeridas ou expor 

explicações sobre o Projeto Específico. 

Art 58. A elaboração do Parecer Final pelo Conselho da Cidade, aprovando ou não o Projeto Específico, 

tem prazo de 30 dias corridos para ser concluído, ficando a contagem do prazo suspensa no caso de 

solicitação de documentação complementar pelo Conselho. 

Art 59. O Parecer Final do Conselho da Cidade deverá conter: 

I - A adequação ou não do Projeto Específico Final; 

II - A adequação da Contrapartida pela Alteração do Zoneamento proposta pelo executivo 

municipal. 

Art 60. O Parecer Final do Conselho da Cidade deverá ser notificado ao requerente pelo órgão 

municipal competente, nos termos do §1º do artigo 49 desta Lei. 

Parágrafo Único: Cabe ao requerente, contra a decisão do Conselho da Cidade, o direito de interpor 

Recurso Final no prazo de 15 (quinze) dias corridos ao recebimento da notificação ao próprio 

Conselho. 

Art 61. Se o Projeto Específico for aprovado pelo Conselho da Cidade, será celebrado o Termo de 

Compromisso Urbanístico entre o requerente e o executivo municipal, detalhando a Contrapartida 

pela Alteração do Zoneamento contendo o prazo ou cronograma para o cumprimento da mesma e 

ainda detalhando a base de cálculo para a cobrança do IPTU.  

Art 62. A cobrança da Contrapartida pela Alteração do Zoneamento não poderá ser suprimida em 

processos de regularização fundiária, exceto aqueles que forem de interesse social, conforme 

disposto nos artigos 103 e 104 desta Lei. 

Parágrafo Único. A Contrapartida pela Alteração do Zoneamento será devida por qualquer 

empreendedor que descaracterizar gleba de uso rural para parcelamento do solo para fins urbanos. 



Art 63. Após a celebração do Termo de Compromisso Urbanístico, o órgão executivo competente, 

encaminhará a Minuta do Projeto de Lei de Alteração do Zoneamento para aprovação da Câmara 

Municipal, juntamente com: 

I - Parecer Técnico Administrativo; 

II - Parecer Final do Conselho da Cidade; 

III - Termo de Compromisso Urbanístico. 

Art 64. Após a aprovação legislativa, deverá ser feita a Conclusão Administrativa, com a publicação 

da Lei de Alteração do Zoneamento e a cobrança da Contrapartida pela Alteração do Zoneamento. 

Parágrafo Único. Após a publicação da Lei de Alteração do Zoneamento, o empreendedor tem um 

prazo de 180 dias corridos para proceder à descaracterização do terreno junto ao INCRA. 

 

CAPÍTULO IV – DO PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS 

SEÇÃO I – Dos Aspectos Gerais 

Art 65. O Parcelamento do Solo para Fins Urbanos deve atender às regras presentes nesta Lei e 

demais leis municipais, considerando o atendimento aos requisitos da Lei Federal nº 6.766, de 19 de 

dezembro de 1979, da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 - Código Florestal, da Lei 

Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 e do Decreto nº 44.646, de 31 de outubro de 2007, do Estado 

de Minas Gerais. 

Art 66. São formas de parcelamento do solo para fins urbanos no Município, conforme a legislação 

federal e estadual pertinente: 

I - Loteamento: a divisão de imóvel urbano em lotes, com abertura de novas áreas destinadas 

ao uso público, ou com prolongamento, modificação ou ampliação das existentes; 

II - Loteamento de Acesso Controlado: modalidade de loteamento, cujo controle de acesso 

deverá ser regulamentado em lei específica, sendo vedado o impedimento de acesso a não 

residentes, devidamente identificados.  

III - Condomínio de Lotes: modalidade de loteamento, que deverá ser regulamentado em lei 

específica, sendo constituído como imóveis autônomos ou como unidade imobiliária 

individualizada e indivisível integrante de condomínio de lotes nos termos do artigo 1.358-A da 

Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil; 

IV - Desmembramento: a divisão de imóvel em lotes que não implique a abertura de novas 

áreas destinadas a uso público, ou o prolongamento, modificação ou ampliação das já 

existentes. 

§ 1º. O Parcelamento do Solo para Fins Urbanos deve observar os requisitos urbanísticos e 

ambientais previstos no Anexo II desta Lei, de acordo com o Zoneamento Urbano e 



complementarmente, no que for necessário, nas demais disposições previstas pela Lei Municipal nº 

1.703, de 07 de dezembro de 1988. 

§ 2º. O Município deverá estabelecer, por meio de lei específica, em parceria com os órgãos 

responsáveis, as regras para a realização e cobrança dos serviços públicos nos Loteamentos de 

Acesso Controlado e nos Condomínio de Lotes. 

§ 3º. Enquanto o Município não definir as regras dispostas no caput deste artigo, os Loteamentos de 

Acesso Controlado e os Condomínios de Lotes seguirão as mesmas regras do Loteamento comum. 

Art 67. Não se admite Parcelamento do Solo para Fins Urbanos: 

I - Em área alagadiça ou sujeita a inundação, antes de tomadas as providências para 

assegurar o escoamento ou a contenção das águas; 

II - Em local considerado contaminado ou suspeito de contaminação por material nocivo ao 

meio ambiente ou à saúde pública, sem que seja previamente descontaminado, atendidas as 

exigências do órgão ambiental competente; 

III - Em área sujeita a deslizamento de encosta, abatimento do terreno, processo de erosão 

linear ou outra situação de risco, antes de tomadas as providências para garantir sua 

estabilidade; 

IV - Em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se atendidas 

exigências específicas das autoridades competentes; 

V - Em área que integre unidades de conservação da natureza, criadas na forma da Lei 

Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 - Sistema Nacional de Unidades de Conservação e da 

Lei Estadual nº 22.922, de 16 de outubro de 2013 - Código Florestal Estadual, incompatíveis 

com esse tipo de empreendimento; 

VI - Em sub-bacias hidrográficas enquadradas na classe especial e na classe I, e em áreas de 

mananciais, de acordo com o disposto no artigo 1º e no inciso VI do artigo 4º da Lei nº 10.793, 

de 02 de julho de 1992; 

VII - Em áreas total ou parcialmente ocupadas por vegetação nativa, sem prévia autorização do 

órgão competente; 

VIII - Onde for técnica ou economicamente inviável a implantação de infraestrutura básica, 

serviços públicos de transporte coletivo ou equipamentos comunitários; 

IX - Onde houver proibição para esse tipo de empreendimento em virtude das normas 

ambientais ou de proteção do patrimônio cultural. 

 

SEÇÃO II – Do Procedimento para Aprovação de Parcelamento para Fins Urbanos 

Art 68. O procedimento para aprovação de Parcelamento do Solo para Fins Urbanos é composto 

pelas seguintes etapas: 



I - Diretrizes Municipais: solicitação pelo requerente ao órgão executivo municipal competente 

das diretrizes para a elaboração do Projeto Urbanístico de Parcelamento do Solo, com a 

apresentação da localização georreferenciada de sua propriedade;  

II - Instrução do Processo: fase na qual o procedimento é instaurado pelo órgão municipal 

competente a partir da entrega do Projeto Urbanístico de Parcelamento do Solo pelo 

requerente; 

III - Avaliação Administrativa, fase em que os órgãos municipais competentes avaliarão o 

Projeto Urbanístico de Parcelamento do Solo por meio da elaboração de Parecer Técnico 

Administrativo; 

IV - Anuência Metropolitana, encaminhamento pelo órgão executivo municipal competente ao 

órgão estadual competente para exercício de fiscalização e controle; 

V - Avaliação Colegiada, fase realizada pelo Conselho da Cidade que avaliará o Projeto 

Urbanístico de Parcelamento do Solo, o Parecer Técnico Administrativo e possíveis recursos 

interpostos pelo requerente, incluindo, se julgar conveniente, o estabelecimento de 

contrapartidas a serem prestadas pelo requerente;  

VI - Aprovação Final do Projeto Urbanístico de Parcelamento do Solo pelo executivo municipal, 

dispondo sobre o cronograma físico de obras e serviços a serem realizados, assim como o 

sobre o detalhamento da contrapartida e o prazo ou cronograma para o cumprimento da 

mesma, caso exista. 

§ 1º. A aprovação do Projeto Urbanístico de Parcelamento para Fins Urbanos deverá observar a Lei 

Municipal nº 1.703, de 07 de dezembro de 1988, ou Lei que vier a substituí-la. 

§ 2º. Os atos previstos nos incisos I e II serão praticados pela Secretaria Municipal de Obras, 

conforme estabelecido no item 3.7 do Anexo I da Lei Municipal nº 2.475, de 26 de dezembro de 2006, 

ou ao Órgão que a vier suceder. 

§ 3º. A Secretaria Municipal de Obras, ou ao Órgão que a vier suceder, definirá quais outros órgãos 

do executivo que deverão ser consultados para a elaboração do Parecer Técnico Administrativo, 

como os responsáveis pelo meio ambiente, pelo saneamento básico e pelo patrimônio histórico, 

cultural e natural. 

§ 4º. O Parcelamento do Solo nas condições dispostas no inciso I, II e III do artigo 5º do Decreto nº 

44.646, de 31 de outubro de 2007, do Estado de Minas Gerais, são de competência da Agência 

Metropolitana de Belo Horizonte, ou órgão competente que a vier a suceder. 

§ 5º. A Anuência Metropolitana corresponde ao poder de polícia atribuído ao órgão estadual 

competente, sendo requisito obrigatório conforme o § 3º do artigo 5º do Decreto nº 44.646, de 31 de 

outubro de 2007, do Estado de Minas Gerais. 

§ 6º. As solicitações de Parcelamento do Solo para Fins Urbanos deverão ser tornadas públicas, após 

a aprovação do Parecer Técnico Administrativo, através da publicação em diário oficial ou forma 

análoga conforme lei municipal, contendo: 



  I - o Projeto Urbanístico de Parcelamento do Solo; 

 II - o Parecer Técnico Administrativo; e  

 III - a localização da área.  

§ 7º. Após a aprovação do Projeto Urbanístico de Parcelamento do Solo, o empreendedor tem um 

prazo de 180 dias corridos para proceder ao registro das unidades no Cartório de Registro de 

Imóveis. 

 

SEÇÃO III – Dos Requisitos para o Parcelamento do Solo para Fins Urbanos 

Art 69. O Parcelamento do Solo para Fins Urbanos deverá atender os seguintes requisitos: 

I - Especificar o zoneamento proposto para o Parcelamento, que deverá ser dos tipos previstos 

nesta lei; 

II - Atender aos parâmetros urbanísticos definidos para a Zona Urbana proposta, conforme o 

Anexo II desta Lei; 

III - Detalhar as áreas destinadas aos sistemas de circulação, ao uso público e ao uso comum 

de acordo com a Zona Urbana em que se inserem, como previstas nesta Lei; 

IV - Implantar infraestrutura básica do Parcelamento do Solo, no prazo previsto no cronograma 

físico de obras e serviços, sendo constituída por, no mínimo: 

a) equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais; 

b) iluminação pública; 

c) esgotamento sanitário;  

d) abastecimento de água potável;  

e) energia elétrica pública e domiciliar;  

f) vias de circulação. 

V - Proposta para as áreas de Habitação de Interesse Social, que poderão ser demarcadas em 

áreas externas ao empreendimento proposto ou através de doação financeira do valor 

correspondente ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

§ 1º. Considera-se sistema de circulação o sistema viário a ser implantado contendo as 

características e tipologias das vias propostas de acordo com as especificadas nesta Lei.  

§ 2º. As vias públicas devem articular-se com o sistema viário adjacente, existente ou projetado, 

assim como harmonizar-se com a topografia local e garantir o acesso público aos corpos d'água, e às 

demais áreas de uso comum; 

§ 3º. Consideram-se áreas de uso público os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, 

lazer e similares. 

§ 4º. Consideram-se áreas de uso comum os espaços livres de uso público, as áreas verdes, praças, 

bosques, lagos, rios e quaisquer correntes de água, áreas de lazer e similares. 



§ 5º. Os percentuais para a Habitação de Interesse Social são previstos nos parâmetros urbanísticos 

do Anexo II desta Lei. 

Art 70. O percentual de áreas destinadas ao sistema de circulação, ao uso público e ao uso comum 

nos Parcelamentos, deve ser de, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento), seguindo as diretrizes: 

I - Área mínima de 5% (cinco por cento) da área da gleba para equipamentos públicos; 

II - Área mínima de 10% (dez por cento) da área da gleba para as áreas de uso comum; 

III - As áreas destinadas a uso público no Loteamento de Acesso Controlado devem estar 

situadas externamente ao perímetro com acesso controlado. 

Art 71. O Parcelamento do Solo para Fins Urbanos está obrigatoriamente sujeito ao Estudo de 

Impacto de Vizinhança, nos termos dos artigos 100,101 e 102 desta Lei. 

 

TÍTULO III – DOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS 

 

Art 72. Os Instrumentos Urbanísticos devem ser utilizados para viabilizar os interesses sociais de 

acordo com a política municipal de desenvolvimento urbano visando o atendimento da função social 

da propriedade. 

 

CAPÍTULO I – DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS, DO IPTU 

PROGESSIVO NO TEMPO E DA DESAPROPRIAÇÃO COM PAGAMENTO EM TÍTULOS DA 

DÍVIDA PÚBLICA 

Art 73. O Executivo pode determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsória do solo 

urbano não edificado, subutilizado ou da edificação subutilizada ou não utilizada visando à garantia do 

cumprimento da função social da propriedade. 

Art 74. Para efeitos de aplicação deste instrumento considera-se: 

I - Imóvel subutilizado: aquele cujo potencial construtivo praticado seja inferior ao Coeficiente 

de Aproveitamento Mínimo, multiplicado pela área do lote; 

II - Imóvel não utilizado: 

a) Área urbana acima de 2.000 m² (dois mil metros quadrados) não parcelada; 

b) Lote não edificado; 

c) Imóvel abandonado, nos termos do artigo 1.276 da Lei Federal nº 10.406, de 

10 de janeiro de 2000 - Código Civil; 

d) Imóvel abandonado, nos termos dos artigos 64 e 65 da Lei Federal nº 13.465, 

de 11 de julho de 2017; 

e) Imóvel edificado sem uso comprovado há pelo menos 02 (dois) anos. 



Parágrafo Único. Não se considera subutilizado o imóvel com uso não-residencial ou com uso 

residencial associado com outros usos cuja área não edificável seja essencial à execução da 

atividade. 

Art 75. A aplicação deste instrumento é válida e destinada a todas as áreas urbanas do Município, 

conforme disposto no Anexo I desta Lei, devendo a aplicação ser regulamentada em lei específica, 

detalhando as justificativas para o ato e o detalhamento dos prazos. 

Parágrafo Único. Áreas identificadas pelo Município como áreas vazias ou aquelas inseridas na ZDE-

TRANS que forem convertidas em urbanas, são prioritárias para aplicação dos instrumentos, sem 

prejuízo da sua utilização em demais áreas. 

Art 76. Os imóveis identificados na situação de subutilizado ou não-utilizado serão notificados pelo 

executivo municipal para o cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser averbada no Cartório 

de Registro de Imóveis. 

§ 1º. A notificação far-se-á: 

I - Por funcionário do órgão competente do Poder Público municipal, ao proprietário do imóvel 

ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou 

administração; 

II - Por edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na forma prevista pelo 

inciso I. 

§ 2º. Contra o ato administrativo que declarar o imóvel não utilizado ou subutilizado, caberá recurso 

ao Conselho da Cidade. 

Art 77. Os prazos para o cumprimento da obrigação por parte do proprietário são: 

I - Um ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto executivo no órgão 

municipal competente; 

II - Dois anos, a partir da aprovação do projeto executivo, para iniciar as obras do 

empreendimento. 

Art 78. Descumpridas as obrigações, os prazos e as etapas para parcelar, edificar ou utilizar o imóvel 

o executivo municipal procederá, à aplicação do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 

progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de 05 (cinco) anos consecutivos. 

§ 1º. As alíquotas a serem aplicadas no prazo de 05 (cinco) anos são respectivamente: 

I - Primeiro ano: 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel; 

II - Segundo ano: 4% (quatro por cento) do valor venal do imóvel;  

III - Terceiro ano: 7% (sete por cento) do valor venal do imóvel;  

IV - Quarto ano: 10% (dez por cento) do valor venal do imóvel; 

V - Quinto ano: 15% (quinze por cento) do valor venal do imóvel. 



Art 79. Decorrido o prazo de 05 (cinco) anos previstos sem que a obrigação de parcelar, edificar ou 

utilizar seja atendida, o Executivo poderá, alternativamente: 

I - Manter a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação; 

II - Proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública, 

conforme o disposto na legislação federal. 

Art 80. Os recursos auferidos pela aplicação do IPTU progressivo no tempo serão destinados ao 

Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

Art 81. O Poder Público Municipal deverá promover o desenvolvimento da institucionalidade ligada à 

aplicação do instrumento a partir das seguintes medidas: 

I - Elaboração de mapeamento das áreas vazias e subutilizadas destinadas a aplicação dos 

instrumentos previstos neste Capítulo; 

II - Atualização da planta dos valores imobiliários no Município baseado em pesquisa de 

mercado e valores de base para cálculo do IPTU;  

III - Capacitação da equipe do executivo municipal responsável pela aplicação e gestão deste 

instrumento; 

IV - Desenvolvimento de metodologia de acompanhamento da dinâmica imobiliária no 

Município. 

 

CAPÍTULO II – DO DIREITO DE PREEMPÇÃO 

Art 82. O Direito de Preempção confere ao Município preferência para a aquisição de imóvel urbano 

objeto de alienação onerosa entre particulares com a finalidade de cumprir os objetivos do Plano 

Diretor. 

§ 1º. O Direito de Preempção poderá ser exercido sempre que o Executivo necessitar de áreas para: 

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

II - Regularização Fundiária; 

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 ou áreas verdes; 

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 83. A aplicação deste instrumento implica elaboração de lei específica delimitando as áreas nas quais 

incidirá o direito de preempção e fixará prazo de vigência, não superior a 05 (cinco) anos, renovável a 

partir de 01 (um) ano após o decurso do prazo inicial de vigência. 

Parágrafo Único. Os procedimentos para aplicação do Direito de Preempção estão previstos nos 

artigos 26 e 27 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade. 

 

CAPÍTULO III – DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR 

Art 84. A Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) é o instrumento de política urbana que 

permite o exercício do direito de construir acima do Coeficiente de Aproveitamento Básico, mediante 

contrapartida financeira do proprietário ao Município. 

§ 1º. A superação do Coeficiente de Aproveitamento Básico é obtido pela multiplicação da área do 

lote em metros quadrados pelo respectivo Coeficiente e pode ocorrer até o limite dado pelo 

Coeficiente de Aproveitamento Máximo, segundo as determinações do zoneamento urbano no qual o 

lote se situa, conforme o Anexo II. 

§ 2º. Toda área na qual exista diferença entre o Coeficiente de Aproveitamento Básico e Coeficiente 

de Aproveitamento Máximo é passível de Outorga Onerosa do Direito de Construir. 

Art 85. A contrapartida da OODC será apenas de ordem financeira, não sendo possível o pagamento 

a partir do financiamento de obras de infraestrutura ou de outras formas de contrapartidas. 

Parágrafo Único. Os recursos arrecadados através da aplicação da OODC serão destinados ao 

Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

Art 86. O cálculo para a contrapartida financeira será realizado considerando o método do “terreno 

virtual”, ou seja, qual metragem de lote seria necessária para que o proprietário pudesse construir a 

quantidade acima do Coeficiente de Aproveitamento Básico, limitado ao Coeficiente de 

Aproveitamento Máximo para a área. 

Parágrafo Único. A fórmula para o cálculo é: OODC = F x (Área Excedente/C.A. Básico) x VT, onde:  

I - OODC é o valor financeiro da Contrapartida; 

II - F é o Fator de Utilização, que é definido em função do Zoneamento Urbano no qual o lote 

se situa, conforme especificado no Anexo II; 

III - Área Excedente é a diferença em metros quadrados a ser construída acima do Coeficiente 

de Aproveitamento Básico do lote; 

IV - VT é o Valor do metro quadrado do Terreno, definido conforme as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - nº 14653-2, de 30 de maio de 2004, ou por outra 

norma expedida pelo mesmo órgão que vier a esta suceder, conforme o Anexo VI. 

Art 87. O não pagamento da OODC no prazo definido enseja em: 

I - Cobrança de multa de 10% acrescida de juros de mora correspondente à taxa SELIC por 



ano ou fração sobre o valor devido até seu pagamento, em similaridade ao §2º do artigo 27 da 

Lei Municipal nº 95, de 30 de dezembro de 1966; 

II - Inscrição do beneficiário em dívida ativa do Município. 

Art 88. Poderão ser isentos da contrapartida financeira empreendimentos que se enquadrem nas 

seguintes categoriais: 

I - Habitação de Interesse Social;  

II - Uso institucional coletivo;  

III - Produção cultural municipal. 

Parágrafo Único. A isenção prevista no caput deste artigo, assim como a deliberação sobre casos 

omissos, é condicionada à deliberação do Conselho da Cidade. 

 

CAPÍTULO IV - DA CONTRAPARTIDA PELA ALTERAÇÃO DO ZONEAMENTO  

Art 89. A Contrapartida pela Alteração do Zoneamento (CAZ) é instrumento que consiste na 

contrapartida a ser prestada pelo requerente ao Município, nos termos do artigo 29 da Lei Federal nº 

10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade. 

Parágrafo Único. A Contrapartida para Alteração do Zoneamento consiste na obrigação do 

proprietário ressarcir ao Município parte da valorização em função da Alteração do Zoneamento, 

podendo ser financeiramente ou em outras formas de contrapartidas. 

Art 90. O cálculo para a contrapartida será realizado considerando o valor estimado para o terreno 

urbano, considerando a valoração imobiliária do terreno após a alteração do zoneamento, devendo ao 

Munícipio o valor da valoração multiplicado pelo percentual da alíquota do ITBI municipal.  

Parágrafo Único. O valor do terreno urbano e rural será definido conforme as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - nº 14653-2, de 30 de maio de 2004, ou por outra norma 

expedida pelo mesmo órgão que vier a esta suceder, conforme o Anexo VI. 

Art 91. O não pagamento ou cumprimento da CAZ no prazo definido enseja em: 

I - Cobrança de multa de 10% acrescida de juros de mora correspondente à taxa SELIC por 

ano ou fração sobre o valor devido até seu pagamento, em similaridade ao §2º do artigo 27 da 

Lei Municipal nº 95, de 30 de dezembro de 1966; 

II - Inscrição do beneficiário em dívida ativa do Município. 

 

CAPÍTULO V – DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR 

Art 92. A Transferência do Direito de Construir (TDC) é o instrumento pelo qual o Executivo autoriza o 

proprietário de imóvel urbano a alienar ou a exercer em outro local o direito de construir previsto nesta 



Lei relativo ao Coeficiente de Aproveitamento Básico, nos termos da Lei Federal n° 10.257, de 10 de 

julho de 2001 - Estatuto da Cidade. 

§ 1º. A autorização prevista no caput deste artigo será outorgada ao proprietário do imóvel no livre 

gozo e disposição da propriedade, que comprovará essa qualidade mediante a apresentação dos 

documentos e declarações. 

§ 2º. A autorização prevista no caput deste artigo será formalizada por meio do Certificado de 

Potencial Adicional de Construção (CEPAC) pelo executivo municipal. 

Art 93. Somente poderão ser considerados passíveis de geração de TDC os imóveis que sejam 

considerados necessários para: 

I - Atendimento ao interesse cultural; 

II - Atendimento ao interesse ambiental; 

III - Implantação de programa habitacional de interesse social; 

IV - Implantação de programas de regularização fundiária e de urbanização; 

V - Implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

§ 1º. A geração de TDC referente aos imóveis tombados é condicionada ao seu bom estado de 

conservação, atestado por meio de laudo técnico emitido pelo órgão municipal responsável pela 

política de preservação do patrimônio cultural ou órgão de fiscalização estadual e federal responsável 

pelo tombamento. 

§ 2º. A geração de TDC referente aos imóveis destinados ao atendimento a interesse ambiental é 

condicionada à sua preservação ou recuperação, atestada por meio de laudo técnico emitido pelo 

órgão municipal responsável pelas políticas de preservação do meio ambiente. 

Art 94. Não podem originar Transferência do Direito de Construir:  

I - Imóveis não parcelados; 

II - Imóveis de propriedade pública. 

Art 95. As áreas passíveis de geração de TDC e as áreas receptoras de TDC deverão ser definidas 

em lei específica considerando a necessidade de aplicação do instrumento na política territorial do 

Município. 

Parágrafo único. Na definição das áreas geradoras e receptoras de TDC também deverá ser definido 

cálculo a partir do qual se garanta a igualdade em valores monetários da área transferida entre a 

origem e o destino da TDC, sendo assim vedada qualquer valorização imobiliária da área transferida 

por ocasião da aplicação do instrumento. 



 

CAPÍTULO VI – DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA 

Art 96. Considera-se Operação Urbana Consorciada (OUC) o conjunto de intervenções e medidas 

coordenadas pelo Poder Público Municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários 

permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações 

urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental. 

§ 1º. A OUC pode ocorrer em qualquer área do Município e será aprovada por lei específica. 

§ 2º. A OUC pode prever: 

I - Modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e do 

subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado o impacto ambiental delas 

decorrente; 

II - Regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a 

legislação vigente; 

III - Autorização da Transferência do Direito de Construir como contrapartida de transferência 

não onerosa de imóvel ao Município, sendo vedado, nessa hipótese, pagamento de 

indenização, a qualquer título, ao particular. 

Art 97.  As contrapartidas a serem prestadas pelos entes envolvidos na OUC podem ser exigidas, 

entre outras, das seguintes formas: 

I - Monetária, na qual os pagamentos serão direcionados ao fundo específico; 

II - Em obras, as quais serão escolhidas em função das necessidades públicas;  

III - Em terrenos dentro ou fora da área de operação. 

Art 98. O projeto para implantação da OUC deverá ser apresentado para apreciação do Conselho da 

Cidade, que terá a responsabilidade de tornar o documento público e submetê-lo à discussão ampla 

com sociedade civil, por meio de audiências públicas, antes de o executivo municipal aprovar a lei 

específica. 

Art 99. Da lei específica que aprovar a OUC constará o plano da operação 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, conforme artigos 100,101 e 102; 

VI - Contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados 

em função da utilização dos benefícios previstos nos incisos I, II e III do § 2º do artigo 32 da Lei 



Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade; 

VII - Forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com representação da 

sociedade civil; 

VIII - Prazo para a execução da OUC; 

IX - Natureza dos incentivos a serem concedidos aos proprietários, usuários permanentes e 

investidores privados, uma vez atendido o disposto no inciso III do § 2º do artigo 32 da Lei 

Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade. 

 

CAPÍTULO VII – DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA  

Art 100. O licenciamento de instalação, construção, ampliação ou funcionamento de 

empreendimentos potencialmente causadores de impacto urbanístico estão sujeitos, sem prejuízo da 

obtenção de outras licenças legalmente exigíveis, à aprovação de Estudo de Impacto de Vizinhança 

(EIV). 

Art 101. O EIV deve considerar a interferência do empreendimento ou da intervenção urbanística na 

estrutura urbana, na capacidade da infraestrutura e dos serviços urbanos, na paisagem, na ambiência 

e nas condições de vida da população residente em sua área de influência. 

Parágrafo Único. O EIV deverá ser elaborado por responsável técnico habilitado registrado em seu 

Conselho Profissional.  

Art 102. O executivo municipal deverá elaborar lei específica para regulamentar a aplicação e os 

procedimentos para o EIV no prazo máximo de 180 dias corridos após a aprovação desta Lei. 

§ 1º. A Lei específica a que se refere o caput deste artigo deverá conter: 

I - As regras procedimentais para recebimento, análise do executivo municipal e 

encaminhamento do EIV para aprovação do Conselho da Cidade; 

II - Os empreendimentos e atividades que se submetem ao EIV; 

III - Definição de critérios para delimitação da área de influência; 

IV - Formas de garantir a publicidade do EIV. 

§ 2º. Para a elaboração desta lei específica, o executivo municipal deverá submeter a minuta da lei à 

aprovação do Conselho da Cidade antes de ser encaminhada ao Poder Legislativo Municipal. 

 

CAPÍTULO VIII – DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

Art 103. O Município promoverá a Regularização Fundiária nos termos da Lei Federal nº 13.465, de 

11 de julho de 2017 nas áreas delimitadas como Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), conforme os 

artigos 25 e 26, e nas Zonas de Diretrizes Especiais - Regularização Fundiária (ZDE-REURB), 

conforme os artigos 35 e 36 desta Lei. 



Paragrafo Único: Os Planos de Regularização Fundiária deverão ser aprovados pelo Conselho da 

Cidade antes de serem executados. 

Art 104. O Município deverá adotar os seguintes critérios de caracterização para diferenciação e 

identificação da modalidade de REURB a ser aplicada: 

I - Considera-se REURB-S as áreas ocupadas por população de baixa renda caracterizadas 

pela presença de irregularidades fundiárias ou urbanísticas, que apresentem urbanização 

incompleta e condições ambientais precárias, tais como assentamentos frágeis em áreas 

rurais, parcelamentos irregulares ocupados, conjuntos habitacionais de interesse social 

irregulares, entre outros. 

II - Considera-se REURB-E assentamentos que apresentam irregularidade fundiária e ou 

urbanística ocupado por populações que não sejam de baixa renda, tais como chacreamentos 

e condomínios, entre outros. 

 

TÍTULO IV – DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS 

 

CAPÍTULO I – DO EIXO INTEGRADOR DA ACESSIBILIDADE 

Art 105. O Eixo integrador da Acessibilidade integra políticas que têm em comum a ampliação das 

condições e dos meios de acesso a uma variedade de serviços, equipamentos e centralidades 

urbanas, considerando a inserção regional e local no Município, sendo necessário para isto as 

seguintes ações: 

I - Desenvolver a Política Municipal de Mobilidade Urbana; 

II - Fortalecer a Política Municipal para o Desenvolvimento de Centralidades; 

III - Desenvolver a Política Municipal de Saúde; 

IV - Desenvolver a Política Municipal de Habitação de Interesse Social;  

V - Integrar as políticas públicas municipais com as políticas públicas metropolitanas propostas 

no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH. 

 

SEÇÃO I – Da Política Municipal de Mobilidade Urbana 

Art 106. O Município deverá elaborar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana (PMMU) conforme a 

Lei Federal nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012 - Política Nacional de Mobilidade Urbana e da Lei 

Federal nº 13.146 de 2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, no prazo de 360 

dias corridos após a aprovação desta Lei. 

Parágrafo Único. O Plano Municipal de Mobilidade Urbana deverá considerar e se adequar à Política 

Integrada de Mobilidade Metropolitana disposta no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da 

RMBH. 



Art 107. O Plano Municipal de Mobilidade Urbana deverá observar os seguintes princípios e 

objetivos: 

I - Universalidade do direito de acessar, se deslocar e usufruir a cidade;  

II - Equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo; 

III - Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte públicos; 

IV - Incentivo à mobilidade ativa, através da criação de rotas adequadas; 

V - Acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade; 

VI - Qualidade das infraestruturas do sistema de mobilidade urbana; 

VII - Operacionalidade e ordenamento do transporte de carga na infraestrutura viária; 

VIII - Integração entre os modos de transportes públicos e destes com os privados e os não  

motorizados; 

IX - Priorização dos pedestres e dos modos de transporte ativo sobre os modos motorizados; 

X - Criação de alternativas e de instrumentos para o financiamento do transporte público 

coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana;  

XI - Avaliação, revisão e atualização periódica do PMMU em prazo não superior a 10 (dez) 

anos; 

XII - Gestão democrática e controle social do processo de planejamento e avaliação da PMMU; 

XIII - Regulamentação do uso das vias para circulação e estacionamento dos diversos modos 

de transporte; 

XIV - Priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores e indutores do 

desenvolvimento urbano integrado; 

XV - Integração com a política de estruturação urbana, a partir do princípio de Desenvolvimento 

Orientado ao Transporte (DOT); 

XVI - Priorização dos modos de transporte público coletivos sobre os modos individuais 

motorizados; 

XVII - Implantação de sinalização adequada às vias (de regulamentação, advertência, 

indicativa e educativa). 

XVIII - Promoção de ações educativas e de conscientização sobre a mobilidade urbana. 

Art 108. O Município deve providenciar a sua integração ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT) para 

ter autonomia na regulamentação, gestão e fiscalização do sistema de viário municipal no prazo de 

360 dias corridos após a aprovação desta Lei. 

§ 1º. A obrigação de se integrar ao SNTo está prevista na Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 

1997 - Código de Trânsito Brasileiro.  



§ 2º. Após a integração ao SNT, cabe ao Município a regulamentação do uso das vias públicas, dos 

modos de transportes permitidos, da regulamentação da velocidade máxima permitida em relação 

com a estrutura urbana, dentre outros atributos. 

Art 109. As vias abertas à circulação são classificadas em categorias viárias, conforme o artigo 60 da 

Lei Federal nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, e se aplicam ao 

Município: 

I - As vias urbanas classificam-se em: 

a) Via Arterial, com velocidade máxima limitada a 60 Km/h 

b) Via Coletora, com velocidade máxima limitada 40 Km/h 

c) Via Local, com velocidade máxima limitada 30 Km/h. 

II - As vias rurais classificam-se em: 

a) Rodovias asfaltadas: 

i. nas rodovias de pista dupla: (110 km/h para automóveis, camionetas e 
motocicletas e 90 km/h para os demais veículos) 

ii. nas rodovias de pista simples: (100 km/h para automóveis, camionetas e 
motocicletas e 90 km/h para os demais veículos)  

b) Estradas não asfaltadas, com velocidade máxima limitada 60Km/h. 

§ 1º. A classificação de vias existentes encontra-se no Anexo IV desta Lei. 

§ 2º. A tipologia das vias, com suas principais características geométricas, encontra-se no Anexo IV 

desta Lei. 

§ 3º. A tipologia das vias regulamentadas é preferencial para vias existentes e obrigatória para as vias 

a serem implantadas. 

 

SEÇÃO II – Da Política Municipal para o Desenvolvimento de Centralidades  

Art 110. São políticas e medidas que devem subsidiar a elaboração da Política Municipal para o 

Desenvolvimento de Centralidades Municipais:  

I - Integras as Centralidades em Rede de forma articulada ao Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado da RMBH; 

II - Desenvolver as centralidades dos perímetros urbanos, considerando os seguintes objetivos 

locais: 

a) Aproveitar o potencial logístico e turístico articulado ao núcleo urbano de 

Roças Novas; 

b) Aproveitar o potencial agroecológico estabelecido no entorno do núcleo 

urbano de Antônio dos Santos; 

c) Incentivar a diversificação das dinâmicas turísticas e culturais nos núcleos 



urbanos de Rancho Novo e Morro Vermelho. 

III - Articular e potencializar a ligação dos núcleos urbanos à sede de Caeté, e desta com os 

municípios vizinhos. 

 

SEÇÃO III – Da Política Municipal da Saúde 

Art 111. Cabe ao executivo municipal promover a revisão periódica da Política Municipal de Saúde 

em conformidade com a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Complementar 

Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012 e a Lei Orgânica do Município, a partir da inclusão das 

seguintes diretrizes: 

I - Prestar ações e serviços assistenciais e preventivos de saúde visando à promoção do 

desenvolvimento humano e social da população; 

II - Descentralizar a oferta dos serviços, programas e projetos relacionados à saúde; 

III - Fomentar políticas que incentivem parcerias com os demais órgãos municipais para 

desenvolver projetos e ações articuladas, integrando a política de saúde com políticas de 

educação, saneamento, segurança pública, meio ambiente e assistência social; 

IV - Fomentar a articulação de parcerias público-privadas visando a melhoria da política 

municipal de saúde; 

V - Prover, em número e qualidade adequados, atendimentos nos postos de saúde e demais 

unidades de serviços de saúde do Município; 

VI - Promover a divulgação dos benefícios, serviços, programas e projetos que enfoquem a 

promoção à saúde, diagnósticos e tratamentos precoces; bem como informações em geral 

sobre problemas de saúde; 

VII - Fortalecer a capacidade de resposta a doenças emergentes e endemias;  

VIII - Fortalecer a rede de atenção à urgência e emergência; 

IX - Identificar e tratar os vazios assistenciais, as necessidades de investimento na 

infraestrutura dos serviços de saúde, as deficiências de recursos humanos, os problemas de 

organização e gestão;  

X - Garantir boas condições de saúde para a população, por meio de ações preventivas que 

visem à melhoria das condições ambientais, como o controle dos recursos hídricos, da 

qualidade da água consumida, da poluição atmosférica e da sonora; 

XI - Criar consultas públicas à população do Município para avaliação e elaboração de políticas 

relacionadas aos serviços de saúde, possibilitando a participação popular para a definição da 

destinação dos recursos financeiros para a execução da Política Municipal de Saúde; 

XII - Implantar cemitérios públicos e incentivar a implantação de cemitérios particulares, 

possibilitando inclusive a verticalização; 



XIII - Proibir a criação de animais de grande porte nas áreas urbanas do Município. 

 

SEÇÃO IV – Da Política Municipal de Habitação de Interesse Social 

Art 112. Considera-se Habitação de Interesse Social (HIS) a habitação que atende a famílias com 

renda mensal de até três salários mínimos. 

Art 113. Considera-se moradia digna e adequada aquela que atende aos critérios de: 

I - Segurança da posse; 

II - Acesso a serviços, infraestrutura, oportunidades de emprego; 

III - Segurança física e estrutural, bem como proteção contra frio, umidade, calor, chuva, vento, 

outras ameaças à saúde; 

IV - Localização em áreas ambientalmente saudáveis; 

V - Acessibilidade em face de necessidades especiais. 

Art 114. São diretrizes da Política Municipal de Habitação de Interesse Social: 

I - Universalizar o acesso à moradia digna e adequada tanto nas áreas urbanas como nas 

áreas rurais; 

II - Buscar recursos, financiamentos, convênios e inserção em programas federais e estaduais, 

bem como a cooperação da iniciativa privada e de organizações da sociedade civil para a 

garantia do acesso à moradia digna e adequada; 

III - Inibir a ocupação em áreas que possam trazer risco à vida e que sejam prejudiciais ao 

bem-estar das populações e em áreas irregulares; 

IV - Garantir que as realocações de moradores só ocorram quando imprescindíveis às 

finalidades públicas, sendo realizadas por intermédio de procedimentos públicos, isonômicos e 

democráticos; 

V - Garantir por meio de instrumentos urbanísticos estoque de áreas públicas (lotes e 

edificações) para a implantação de programas de HIS em áreas providas de infraestrutura e 

serviços urbanos; 

VI - Incentivar o uso misto associado à HIS e a diversidade de tipos arquitetônicos, evitando a 

construção de grandes áreas monofuncionais, homogêneas e segregadas; 

VII - Ampliar o acesso de grupos organizados a programas habitacionais e urbanísticos 

existentes incentivando processos de autogestão e a capacitação desses grupos por meio de 

assessorias técnicas; 

VIII - Estimular a formação e atuação de cooperativas de trabalho e produção na construção 

civil, com foco na obtenção de ganhos sociais, como a geração de trabalho e renda com 

autonomia dos trabalhadores e a valorização dos ofícios da construção; 



IX - Aderir ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS); 

X - Elaborar o Plano Local de Habitação de Interesse Social, em conformidade com a Lei 

Federal nº 11.124, de 16 de junho de 2005 - Política Nacional de Habitação de Interesse 

Social, considerando as especificidades do local e da demanda e demais aspectos desta Lei. 

Art 115. O executivo municipal deverá exigir dos novos Parcelamentos do Solo para Fins Urbanos o 

atendimento dos percentuais mínimos de doação de áreas ou recursos destinados à Habitação de 

Interesse Social conforme definido no Anexo II desta Lei. 

 

CAPÍTULO II – DO EIXO INTEGRADOR DA SEGURIDADE 

Art 116. O Eixo Integrador da Seguridade estabelece e orienta políticas para a segurança pública, 

gestão de riscos ambientais e mudanças climáticas, segurança alimentar e nutricional, formação e 

qualificação profissional e apoio à produção em pequena escala considerando o Município e sua 

integração à RMBH, a partir das seguintes ações: 

I - Elaborar Política Municipal para Gestão de Riscos Ambientais; 

II - Elaborar Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional; 

III - Elaborar Política Municipal para Formação e Qualificação Profissional; 

IV - Integrar e colaborar com a Política Metropolitana de Segurança Pública. 

 

SEÇÃO I – Da Política Municipal para Gestão de Riscos Ambientais  

Art 117. São diretrizes para a elaboração de Política Municipal para a Gestão de Riscos Ambientais e 

das Mudanças Climáticas: 

I - Desenvolver as ações de competência municipal de acordo com o artigo 8º da Lei Federal nº 

12.608, de 10 de abril de 2012 - Política Nacional de Proteção e Defesa Civil; 

II - Fiscalizar regularmente os empreendimentos que oferecem riscos ambientais; 

III - Promover ações para a recuperação das áreas ambientalmente degradadas; 

IV - Estabelecer cooperação interinstitucional com órgãos estaduais e federais para ampliar e 

melhorar a coleta de dados pertinentes aos riscos ambientais; 

V - Elaborar diagnósticos geológicos, geotécnicos e hidrológicos preventivos para todo o 

território municipal, observando elementos extremos do clima; 

VI - Desenvolver planos preventivos e emergenciais para as situações de risco identificadas 

pelo diagnóstico tratado no inciso V deste artigo. 



 

SEÇÃO II – Da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 

Art 118. A Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional estabelece programas para o apoio 

às atividades rurais, às atividades de abastecimento, à agroecologia e à agricultura urbana a partir 

das seguintes ações: 

I - Elaborar o Programa Municipal de Apoio às Atividades Rurais com o objetivo de fomentar a 

produção de alimentos no Município e estimular os arranjos e as cadeias produtivas locais com 

vistas a aumentar o emprego e a renda dos agricultores; 

II - Elaborar o Programa de Apoio às Atividades de Abastecimento com o objetivo de fomentar 

atividades de abastecimento alimentício no Município e na RMBH, fortalecendo canais de 

comercialização da produção local e promovendo a oferta de produtos de qualidade, com 

variedade e preços justos; 

III - Elaborar o Programa de Agricultura Urbana com o objetivo de fomentar as práticas de 

agricultura familiar em áreas urbanas, com aporte da agroecologia, da Economia Popular 

Solidária e da Segurança Alimentar e Nutricional; 

IV - Elaborar o Programa de Promoção da Qualidade de Vida no Meio Rural no intuito de 

garantir a melhoria na vida e a permanência da população rural, promovendo melhorias na 

organização da vida social, individual e coletiva da população rural municipal ; 

V - Elaborar o Programa de Apoio e Orientação à Regulamentação e Instalação de 

Empreendimentos Individuais, Empreendimentos Solidários, Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte, com o objetivo de diversificar as possibilidades de geração de emprego e 

renda no Município. 

 

SEÇÃO III – Da Política Municipal de Formação e Qualificação Profissional 

Art 119. São diretrizes para a elaboração de Política Municipal de Formação e Qualificação 

Profissional: 

I - Identificar a demanda por formação e qualificação profissional e articular a capacidade de 

oferta de serviços de aprendizado em geral; 

II - Promover a difusão e a diversificação de ações que visem à formação e à qualificação 

profissional; 

III - Promover o fortalecimento das capacidades e habilidades potenciais presentes na 

população local; 

IV - Incentivar o desenvolvimento das vocações naturais do território; 

V - Promover oportunidades relacionadas ao primeiro emprego para jovens; 

VI - Promover oportunidades para grupos específicos de pessoas. 



 

CAPÍTULO III – DO EIXO INTEGRADOR DA SUSTENTABILIDADE 

Art 120. O Eixo Integrador da Sustentabilidade estabelece políticas para o desenvolvimento produtivo 

sustentável, a proteção e recuperação dos recursos hídricos, o tratamento dos resíduos sólidos, o 

saneamento básico, a recuperação de áreas de interesse para a conservação ambiental, 

compensação e valoração de serviços ambientais, e sustenta-se nas seguintes políticas: 

I - Elaborar a Política Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico;  

II - Elaborar a Política Municipal de Turismo; 

III - Elaborar a Política Municipal de Gestão Ambiental; 

IV - Fortalecer a Política Municipal para o Desenvolvimento de Centralidades; 

V - Aprimorar a Política Municipal de Saneamento Básico. 

 

SEÇÃO I – Da Política Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico 

Art 121. A Política Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico será estabelecida a partir das 

seguintes diretrizes gerais: 

I - Equilíbrio entre desenvolvimento socioeconômico e conservação ambiental; 

II - Incentivo à produção tecnológica e à inovação nos processos produtivos; 

III - Minimização dos impactos das atividades econômicas sobre os demais usos estabelecidos 

no território; 

IV - Fortalecimento da base tributária municipal através da aplicação de instrumentos fiscais e 

urbanísticos. 

V - Equilíbrio entre o desenvolvimento socioeconômico e as demandas relativas à produção de 

água, ligadas, sobretudo, às sub-bacias hidrográficas de Ribeiro Bonito, Juca Vieira, Caeté, 

Descoberto, Dantas e Prata; 

VI - Melhorar as condições de produção no Distrito Industrial de Vila das Flores, pautadas no 

fornecimento de energia elétrica, sistema viário e instalação de estruturas produtivas no local; 

VII - Maximizar as conexões através do potencial logístico da BR-381 e outras vias de ligação; 

VIII - Estimular a criação de outros Distritos Industriais em locais estratégicos; 

IX - Criar banco de dados e diagnósticos das atuais atividades socioeconômicas; 

X - promover condições para orientar e capacitar o sistema produtivo local para atender as 

demandas por bens e serviços; 

XI - Fomentar cursos de capacitação e aperfeiçoamento para gerar e atrair atividades 

produtivas de maior potencial e dinamismo econômicos. 



 

SEÇÃO II – Da Política Municipal de Turismo 

Art 122. A Política Municipal de Turismo será estabelecida a partir das seguintes diretrizes gerais: 

I - Desenvolver estratégias para o desenvolvimento turístico a partir de potenciais paisagísticos, 

naturais, ambientais e históricos presentes no Município, tais como: 

a) Santuário da Serra da Piedade, o Recanto Monsenhor Domingos (Asilo São Luís); 

b) Centro histórico da cidade, igrejas, edificações, chafarizes, fazendas e outros bens; 

c) Museus, como Casa de João Pinheiro e o conjunto da Cerâmica João Pinheiro; 

d) Peculiaridades dos núcleos urbanos de Roças Novas, Antônio dos Santos, Rancho 

Novo, Morro Vermelho, Penedia e Sede; 

e) Bens naturais como a Serra da Piedade, Serra do Gandarela, a Pedra Branca, a Pedra 

dos Cabritos e outras; 

f) Bens imateriais, como a gastronomia, a religiosidade, o artesanato, as festas 

tradicionais, como a Cavalhada, Semana Santa e outras. 

II - Capacitação da mão de obra municipal voltada ao atendimento do Turismo;  

III - Instalação de estruturas complementares, tais como sinalizações e espaços culturais, de 

lazer, alimentação, hospedagem e entretenimento; 

IV - Implementar o Programa de Promoção de Rotas Turísticas no Município, proposto no 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH preferencialmente nos lugares de 

interesse cultural de forma a conectá-los entre si; 

V - Promover, desenvolver e integrar os roteiros municipais de turismo; 

VI - Estimular roteiros interestaduais de forma integrada aos roteiros municipais, tais como: 

a) CRER - Caminho Religioso da Estrada Real; 

b) Circuito Entre Serras; 

c) Circuito Estrada Real, entre outros. 

VII - Fomentar a capacitação de gestores, empreendedores, guias turísticos e demais 

trabalhadores da cadeia do turismo; 

VIII - Desenvolver projetos de conscientização da população para a importância do turismo na 

cidade e a necessidade de profissionalização do setor; 

IX - Criar um sítio eletrônico com a identificação, o levantamento, o diagnóstico e o prognóstico 

do turismo, contendo todas as informações turísticas da cidade e dos distritos.  

 

SEÇÃO III – Da Política Municipal de Gestão Ambiental 

Art 123. A Política Municipal de Gestão Ambiental tem como finalidade assegurar um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, propiciando saúde e qualidade de vida a todos os cidadãos do Município. 



Art 124. O executivo municipal deverá:  

I - Elaborar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos contemplando os 

requisitos previstos na Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 - Política Nacional de 

Resíduos Sólidos; 

II - Enviar ao Legislativo projeto de lei específica para a criação do Parque Municipal “Águas do 

Descoberto” em um prazo de 90 dias após a aprovação desta Lei, sob pena de improbidade 

administrativa; 

III - Minimizar os impactos decorrentes do fluxo de caminhões ligados à produção aurífera, 

baseado no transporte de minérios para as unidades de lixiviação situadas, sobretudo, na 

porção sudeste do Município; 

IV - Incentivar a adoção de hábitos, costumes, posturas, práticas sociais e econômicas que 

visem à proteção e restauração do meio ambiente; 

V - Incentivar a implantação de programas dos cinco “Rs”, repensar, reduzir, recusar, reutilizar 

e reciclar; 

VI - Ampliar o programa de coleta seletiva de forma associada com os catadores e através de 

parcerias público-privadas; 

V - Criar e implantar projetos de educação ambiental continuados visando ampliar o 

envolvimento da população na proteção e no controle social das condições gerais do meio 

ambiente; 

VI - Providenciar convênios junto à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável de 

Meio Ambiente visando ampliar o campo de atuação do Município no Licenciamento Ambiental. 

Art 125. O executivo municipal deverá desenvolver os seguintes programas da Política Municipal de 

Gestão Ambiental:  

I - Programa de Gestão de Áreas Protegidas; 

II - Programa de Recuperação Ambiental; 

III - Programa de Pagamento por Serviços Ambientais.  

Art 126. O Programa de Gestão de Áreas Protegidas tem como finalidade propor instrumentos e 

recursos a serem aplicados para a gestão territorial das Unidades de Conservação em âmbito 

municipal. 

§ 1º. As áreas identificadas como Zona de Proteção 1 (ZP-1) são prioritárias para a criação de 

Unidades de Conservação, em acordo com as tipologias e usos estabelecidos na Lei Federal nº 9.985, 

de 18 de julho de 2000 - Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC); 

§ 2º. Nas áreas identificadas como Zona de Proteção 1 (ZP-1) localizadas dentro do perímetro urbano 

serão criadas estruturas de proteção ambiental que permitam a incorporação dessas áreas enquanto 



espaço de lazer e de convivência para a população, permitindo usos compatíveis com a preservação 

ambiental. 

Art 127. O Programa de Recuperação Ambiental tem a finalidade de permitir a implantação de ações 

para melhoria dos serviços ambientais prestados pelos sistemas ambientais existentes, por meio da 

restauração, recuperação e reabilitação ambiental em áreas degradadas e consideradas de 

relevância ambiental, em especial aquelas relacionadas com a produção da água, conservação da 

biodiversidade, regulação climática e proteção ao solo. 

Art 128. O Programa de Pagamento por Prestação de Serviços Ambientais (PPSA) deve ser 

elaborado pelo órgão ambiental municipal competente e aprovado pelo Conselho da Cidade contendo 

os procedimentos e requisitos para aplicação do PPSA. 

§ 1º. O PPSA tem a finalidade de permitir a implantação e a manutenção de ações relacionadas com 

a produção da água, conservação da biodiversidade, regulação climática e proteção do solo. 

§ 2º. O PPSA constitui-se em retribuição, monetária ou não, aos proprietários ou possuidores de 

áreas com ecossistemas provedores de serviços ambientais, cujas ações mantêm, restabelecem ou 

recuperam estes serviços. 

§ 3º. O Programa de Pagamento por Prestação de Serviços Ambientais pode ser aplicado para os 

proprietários ou possuidores de imóvel urbano ou rural, conforme disposto na legislação federal, 

estadual e municipal pertinente, desde que estes promovam as seguintes ações: 

I - Manutenção, recuperação, recomposição e enriquecimento de remanescentes florestais; 

II - Recuperação de nascentes, matas ciliares e demais áreas de preservação permanente; 

III - Recuperação, recomposição e enriquecimento de áreas de reserva legal;  

IV - Recomposição e implantação de corredores ecológicos; 

V - Conversão da agricultura familiar convencional para agricultura agroecológica; 

VI - Cessão de área para soltura de animais silvestres, mediante critérios a serem definidos 

pelos órgãos municipais responsáveis pela conservação da fauna silvestre e da biodiversidade; 

VII - Criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN ou atribuição de caráter de 

preservação permanente em parte da propriedade. 

§ 4º. Os critérios de valoração dos serviços ambientais serão definidos em regulamento próprio, a ser 

editado pelo Conselho da Cidade. 

§ 5º. Os proprietários de imóveis situados em ZDE-TVA-FLUV na ZP-1 terão prioridade nos 

programas de pagamento por serviços ambientais. 

 

SEÇÃO IV – Da Política Municipal de Saneamento Básico  

Art 129. O Plano de Saneamento tem por objetivo consolidar os instrumentos de planejamento e 

gestão afetos ao saneamento com vistas à universalizar o acesso aos serviços, garantindo qualidade 



e suficiência no suprimento dos mesmos, proporcionando melhor condição de vida para a população 

bem como garantir a qualidade ambiental no território municipal. 

Parágrafo Único. São políticas e medidas que devem subsidiar o aprimoramento da Política Municipal 

de Saneamento Básico:  

I - Atualizar o Plano Municipal de Saneamento Básico contemplando os requisitos previstos na 

Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007 - Diretrizes Nacionais para o Saneamento 

Básico; 

II - Executar as ações previstas no Plano de Saneamento Básico atualizado, conforme 

programas, projetos, diretrizes, ações, metas e cronogramas estabelecidos para cada eixo do 

saneamento básico: 

a) Sistema de abastecimento de água; 

b) Sistema de esgotamento sanitário; 

c) Drenagem urbana e manejo das águas pluviais; 

d) Limpeza Urbana e manejo dos resíduos sólidos. 

III - Diagnosticar, elaborar e implantar medidas de restauração, preservação, conservação e de 

proteção dos territórios das bacias hidrográficas de captação da concessionária de água do 

Município; 

IV - Efetivar a gestão das unidades de conservação municipal sob a gestão da concessionária 

de água do Município. 

 

CAPÍTULO IV – DO EIXO INTEGRADOR DA URBANIDADE 

Art 130. O Eixo Integrador da Urbanidade compreende políticas que visam a democratização dos 

espaços públicos, a gestão da paisagem e valorização cultural, a gestão territorial da educação e da 

cultura, a promoção de atividades culturais e criativas e o financiamento da cultura, a partir das 

seguintes ações coordenadas e complementares: 

I - Desenvolver a Política Municipal de Democratização dos Espaços Públicos; 

II - Desenvolver a Política Municipal de Gestão da Paisagem e Valorização Cultural; 

III - Desenvolver a Política Municipal de Gestão Territorial da Educação; 

IV - Desenvolver a Política Municipal de Promoção de Atividades Culturais e Criativas; 

V - Desenvolver a Política Municipal de Promoção de Financiamento da Cultura. 

 

SEÇÃO I – Da Política Municipal de Democratização dos Espaços Públicos  

Art 131. São diretrizes para a elaboração da Política Municipal de Democratização dos Espaços 

Públicos: 



I - Requalificar, ampliar e implantar espaços e equipamentos públicos no Município, 

favorecendo a melhor circulação das pessoas e o atendimento descentralizado à população 

dos serviços públicos; 

II - Estabelecer parcerias com a iniciativa privada para financiamento das ações de implantação 

e requalificação dos espaços e sua manutenção; 

III - Intensificar o uso dos espaços e equipamentos públicos por meio da promoção de eventos, 

como manifestações culturais, oficinas, cursos, prática de esportes, atividades físicas e de 

lazer, entre outros; 

V - Instalar mobiliário urbano com funções recreativas apropriadas às diversas faixas etárias, 

tais como bancos, equipamentos de ginástica, quadras, bancas de revistas, sanitários, 

bebedouros e lixeiras; 

VI - Aumentar as larguras dos passeios e as áreas destinadas aos pedestres, com a criação de 

rotas acessíveis e de ciclovias, em conformidade com a Política Municipal de Mobilidade 

Urbana; 

VII - Promover a acessibilidade aos equipamentos culturais e às produções artísticas, culturais 

e científicas, assegurando acesso às pessoas portadoras de necessidades especiais; 

VIII - Priorizar os lugares de interesse cultural para a implantação de ações de requalificação, 

ampliação ou criação de espaços públicos no Município; 

IX - Manutenção permanente de parcerias com atores diversos, tais como associações de 

moradores, coletivos artísticos, grupos sociais, dentre outros. 

 

SEÇÃO II – Da Política Municipal da Gestão da Paisagem e Valorização Cultural 

Art 132. São diretrizes para a elaboração da Política Municipal de Gestão da Paisagem e Valorização 

Cultural: 

I - Contribuir para a proteção do patrimônio paisagístico e histórico do Município; 

II - Valorizar e fortalecer as manifestações culturais do Município e da RMBH, em suas diversas 

expressões; 

III - Estudar e caracterizar os Complexos Ambientais e Culturais do Município, previstos no 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH, bem como propor diretrizes de 

planejamento e gestão para os territórios em questão; 

IV - Implementar o Programa de Conformação dos Complexos Ambientais Culturais  e o 

Programa de Valorização e Promoção da Diversidade Cultural propostos no Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado da RMBH no Município, preferencialmente nos lugares de interesse 

cultural conforme os Anexos II e V desta Lei; 

V - Contribuir para o reconhecimento e proteção das expressões culturais relacionadas aos 



modos de vida rurais e tradicionais presentes no Município; 

VII - Valorizar e incrementar as expressões culturais urbanas através da realização de 

atividades de estímulo à produção cultural e à diversidade e do fortalecimento à autonomia dos 

grupos ou entidades culturais; 

VIII - Viabilizar a Educação Patrimonial e Paisagística; 

IX - Prestar apoio, valorização, qualificação e divulgação da produção artístico-cultural em sua 

diversidade. 

 

SEÇÃO III – Da Política Municipal de Gestão Territorial da Educação  

Art 133. São diretrizes para a elaboração da Política Municipal de Gestão Territorial da Educação: 

I - Potencializar a integração e o uso dos equipamentos escolares disponíveis no território 

municipal; 

II - Promover a gestão compartilhada entre municípios vizinhos para o atendimento de 

demandas por vagas escolares, transporte escolar, formação docente e programas destinados 

para a diversidade cultural e social, com base na Lei Federal nº 13.089, de 12 de janeiro de 

2015 - Estatuto da Metrópole; 

III - Intensificar políticas de proteção à infância e adolescência integrando políticas ambientais, 

de cultura, esporte e lazer; 

IV - Ampliar o atendimento da educação infantil constituindo novas tipologias de atendimento 

para a idade de zero a três anos e intensificação do acesso escolar no caso de quatro a seis 

anos; 

V - Promover a educação integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio de atividades 

articuladas a projetos de educação ambiental, esportes, cultura e lazer, utilizando 

especialmente os espaços e equipamentos públicos existentes para dinamizar as relações 

sociais no Município; 

VI - Apoiar as iniciativas artísticas e culturais das escolas municipais, creches e centros de 

apoio comunitário, difundindo a história cultural da cidade na educação fundamental como 

forma de manutenção e valorização da identidade cultural local; 

VII - Combate a defasagem idade-série no atendimento à educação básica; 

VIII - Promover investimentos nos acervos da biblioteca municipal, com ofertas diferenciadas 

de livros, revistas, jornais, periódicos, vídeos, discos e outras formas de disponibilização de 

conteúdo cultural aos usuários; 

IX- Promover a capacitação dos profissionais da biblioteca municipal para operação dos 

bancos de dados e atendimento ao público; 

X - Promover a elevação do nível de escolaridade da população; 



XI - Criar sistema de avaliação e monitoramento com a utilização de indicadores de 

desempenho; 

XII - Investir na capacitação permanente do corpo docente e demais funcionários da rede 

municipal de ensino. 

 

SEÇÃO IV – Da Política Municipal de Promoção de Atividades Culturais e Criativas 

Art 134. São diretrizes para a elaboração da Política Municipal de Promoção de Atividades Culturais e 

Criativas: 

I - Criar um sistema de informações culturais georreferenciado visando a: 

a) Garantir o uso efetivo dos espaços e equipamentos públicos; 

b) Divulgar eventos e atividades culturais, educativos e turísticos; 

c) Identificar artistas e grupos culturais e valorizar a diversidade cultural; 

d) Auxiliar o planejamento público; 

e) Facilitar a tomada de decisão pela iniciativa privada; 

f) Ampliar a participação e o efetivo controle social. 

II - Construir e recuperar equipamentos públicos destinados às artes, à produção criativa e de 

conhecimento; 

III - Capacitar gestores culturais e produtores criativos; 

IV - Viabilizar a implantação de infraestrutura e equipamentos relacionados às diretrizes e 

propostas da Trama Verde e Azul e fomentar o uso pela população, promovendo atividades e 

divulgando as diversas possibilidades de uso; 

V - Adequar e implantar no Município o Programa de construção e/ou reocupação de 

equipamentos voltados às artes, à produção criativa e ao conhecimento do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado da RMBH; 

VI - Adequar e implementar no Município  o Programa de estímulo à economia Criativa do 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH; 

VII - Estabelecer parcerias com Prefeituras, Sistema “S”, ONG’s, iniciativa privada e órgãos 

estaduais e federais para a concepção de promoção de atividades criativas; 

VIII - Elaboração de estudos complementares, identificando circuitos de produção com ênfase 

na produção de artesanato e outros produtos de base criativa no Município; 

IX - Estimular a formação de público em atividades criativas, através de apoios como 

divulgação e publicidade. 

 



SEÇÃO V – Da Política Municipal de Promoção de Financiamento da Cultura  

Art 135. São diretrizes para a elaboração da Política Municipal de Promoção de Financiamento da 

Cultura: 

I - Aprimorar o Sistema Municipal de Cultura; 

II - Desenvolver ações para captar recursos provenientes do Fundo Nacional da Cultura, da lei 

estadual de incentivo à cultura e da repartição do ICMS, conforme a Lei nº 18.030, de 12 de 

janeiro de 2009 do Estado de Minas Gerais; 

III - Desenvolver pesquisas, diagnósticos e critérios para a aplicação de recursos em políticas 

públicas de cultura; 

IV - Capacitar os funcionários da Secretaria Municipal de Cultura e os membros do Conselho 

Municipal de Política Cultural; 

V - Adequar, sempre que possível, o uso dos imóveis com importância histórico-cultural à 

realização de atividades ligadas à produção da cultura no Município; 

VI - Elaborar programa de restauração e conservação de bens culturais protegidos. 

 

TÍTULO V – DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

Art 136. A gestão democrática da cidade, em atendimento ao artigo 43 da Lei Federal nº 10.257, de 

10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade se dará pelos seguintes instrumentos: 

I - Conferência Municipal da Cidade; 

II - Conselho da Cidade e demais órgãos colegiados do Município;  

III - Espaço Plano Diretor; 

IV - Debates, audiências públicas e consultas públicas; 

V - Projetos de Lei de Iniciativa Popular; 

VI - Instrumentos de Gestão Financeira. 

 

CAPÍTULO I – DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE 

Art 137. A Conferência Municipal da Cidade é o evento destinado à participação e deliberação 

popular para a formulação e avaliação das políticas municipais. 

§ 1º. Caberá à Conferência Municipal da Cidade: 

I - Avaliar e propor diretrizes para as políticas territoriais derivadas desta Lei; 

II - Sugerir alterações à esta Lei e à legislação complementar urbanística e ambiental; 



III - Discutir as pautas nacionais, estaduais, metropolitanas e municipais propostas; 

IV - Eleger os membros da sociedade civil para compor o Conselho da Cidade. 

§ 2º. A Conferência Municipal de Caeté deverá observar o calendário nacional, representando etapa 

preparatória para as Conferências Estadual e Nacional ou acontecer no mínimo a cada 03 (três) anos. 

§ 3º. O Prefeito poderá convocar extraordinariamente a Conferência Municipal da Cidade, 

determinando sua competência. 

§ 4º. O Prefeito deverá designar uma Comissão Preparatória para organizar e realizar a 1ª 

Conferência Municipal da Cidade em até 180 dias corridos após a aprovação desta Lei. 

 

CAPÍTULO II – DO CONSELHO DA CIDADE 

Art 138. O Conselho da Cidade é órgão colegiado que tem por finalidade avaliar, propor e deliberar 

sobre as políticas municipais e demais regras previstas nesta Lei, bem como acompanhar e fiscalizar 

suas execuções, conforme dispõem a Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da 

Cidade e a Lei Federal nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 - Estatuto da Metrópole. 

§ 1º. O Conselho da Cidade será composto por 13 (treze) membros titulares e seus respectivos 

suplentes, organizados por segmentos com direito a voz e voto, da seguinte forma: 

I - 6 (seis) representantes do Poder Público Municipal, sendo: 

a) 4 (quatro) representantes do Poder Executivo, indicados pelo Prefeito: 

i. 1 (um) integrante do órgão responsável pela política urbana e pela 

aprovação de parcelamentos do solo; 

ii. 1 (um) integrante do órgão responsável pela gestão das águas e pela 

política ambiental; 

iii. 1 (um) integrante do órgão responsável pela gestão da cultura, do 

turismo  e do patrimônio material e imaterial;  

iv. 1 (um) integrante do órgão responsável pelo desenvolvimento sócio 

econômico e pela política agrária. 

b) 2 (dois) vereadores representantes do Poder Legislativo, indicados pelo 

Presidente da Câmara Municipal; 

II - 7 (sete) representantes da sociedade civil, sendo: 

a) 2 (dois) representantes do setor empresarial; 

b) 2 (dois) representantes das entidades profissionais ou acadêmicas; 

c) 2 (dois) representantes da sociedade civil; 

d) 1 (um) representante de entidades ou movimentos sociais ligados a questões 

ambientais. 



§ 2º. Terá assento, com direito à voz, no Conselho da Cidade 1 (um) representante da Agência de 

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte ou órgão estadual com atuação 

metropolitana que porventura o vier suceder. 

§ 3º. Os representantes da sociedade civil serão eleitos na Conferência Municipal da Cidade, ou, 

excepcionalmente, em audiência pública específica. 

§ 4º. Qualquer cidadão com título de eleitor poderá votar nos representantes da sociedade civil, com 

direito a 1 (um) voto para cada uma das quatro categorias de representação. 

§ 5º. Os membros do Conselho da Cidade tomarão posse por meio da publicação de Decreto 

Municipal elaborado pelo Poder Executivo. 

§ 6º. O mandato dos integrantes do Conselho da Cidade é de 03 (três) anos, sendo permitida apenas 

uma recondução sucessiva. 

Art 139. O Conselho da Cidade reunir-se-á ordinariamente de forma mensal e extraordinariamente de 

acordo com a necessidade, sendo suas regras de funcionamento estabelecidas em seu Regimento 

Interno. 

§ 1º. As reuniões do Conselho da Cidade ocorrerão no Espaço Plano Diretor e poderão ser 

acompanhadas por qualquer cidadão.  

§ 2º. As datas, os horários e as pautas das reuniões serão disponibilizados no portal eletrônico da 

Prefeitura para pleno acesso público com, no mínimo, 03 (três) dias de antecedência de sua 

realização. 

§ 3º. A documentação decorrente das reuniões deverá ser publicada no portal eletrônico da Prefeitura 

no prazo máximo de 10 (dez) dias uteis após sua realização. 

Art 140. Compete ao Conselho da Cidade, dentre outras, as seguintes atribuições: 

I - Elaborar e deliberar sobre seu Regimento Interno, instituindo os procedimentos e os prazos 

para o cumprimento de suas atividades; 

II - Debater, elaborar e deliberar sobre propostas de alteração a esta Lei; 

III - Debater, elaborar e deliberar sobre propostas de lei de interesse urbanístico, cultural, 

ambiental, habitacional ou de regulamentações desta Lei; 

IV - Debater, avaliar e deliberar sobre processos de alteração de zoneamento e aprovação de 

parcelamento do solo para fins urbanos; 

V - Debater e deliberar sobre a aprovação de licenciamento urbanístico oriundo de Estudo de 

Impacto de Vizinhança; 

VI - Debater, avaliar e elaborar propostas para a implantação das políticas municipais 

constantes nos Eixos Integradores da Acessibilidade, Seguridade, Sustentabilidade e 

Urbanidade; 

VII - Organizar e promover audiências públicas do interesse da população para informar, 



discutir e deliberar com a sociedade questões que envolvem este Plano Diretor, caso julgue 

necessário; 

VIII - Debater e deliberar sobre a aplicação dos recursos financeiros disponíveis no Fundo de 

Desenvolvimento Urbano previsto nesta Lei; 

IX - Organizar, assessorado por órgão municipal competente, as próximas Conferências da 

Cidade; 

X - Receber e avaliar denúncias da população referente ao descumprimento desta Lei e 

demais legislações urbanísticas e ambientais do Município para encaminhá-las às autoridades 

competentes. 

Art 141. Para cumprir suas funções, o Conselho da Cidade deverá contar com uma Secretaria Executiva que 

prestará o apoio técnico, administrativo e institucional necessário ao seu funcionamento, que será 

responsável, dentre outras, pelas seguintes atribuições: 

I - Organizar e preparar as reuniões do Conselho da Cidade; 

II - Publicar as pautas e as atas das reuniões do Conselho da Cidade no portal eletrônico da 

Prefeitura; 

III - Redigir as atas das reuniões do Conselho da Cidade; 

IV - Instruir os processos que serão discutidos pelo Conselho da Cidade, realizando, dentre 

outros, os seguintes andamentos necessários nos termos desta Lei: 

a) Solicitar assessorias técnicas para pareceres; 

b) Encaminhar processos para outros órgãos da administração ou para a 

Câmara Municipal; 

c) Arquivar processos; 

d) Organizar e encaminhar todas as informações dos processos e demais 

questões analisadas pelo Conselho da Cidade aos conselheiros; 

e) Receber e distribuir solicitações e informações dos conselheiros ao Conselho 

da Cidade e demais órgãos da administração pública municipal, estadual ou 

federal; 

f) Realizar as atividades para a convocação das audiências públicas, da 

Conferência Municipal da Cidade e demais reuniões do Conselho da Cidade. 

Parágrafo Único. A responsabilidade para disponibilizar os recursos humanos e de materiais e 

equipamentos é da Prefeitura Municipal de Caeté. 

  

CAPÍTULO III – DO ESPAÇO PLANO DIRETOR 

Art 142. O Espaço Plano Diretor constitui o lugar preferencial para o desenvolvimento da cidadania e 

da participação popular no processo permanente de planejamento do desenvolvimento do Município, 



integrando-se ao Programa Metropolitano de Lugares de Urbanidades Metropolitanas (LUMES) do 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH. 

Parágrafo Único. A manutenção das instalações do Espaço Plano Diretor é de responsabilidade da 

Prefeitura do Município de Caeté. 

Art 143. São atribuições do Espaço Plano Diretor: 

I - Disponibilizar publicamente a qualquer cidadão interessado, as informações relacionadas ao 

Plano Diretor e demais políticas públicas municipais; 

II - Disponibilizar espaço para reuniões do Conselho da Cidade e para reuniões sobre assuntos 

relacionados a esta Lei; 

III - Disponibilizar aos cidadãos informações sobre a realização da Conferência Municipal da 

Cidade. 

§ 1º. O local e horário de funcionamento do Espaço Plano Diretor será estabelecido por Decreto do 

executivo municipal. 

§ 2º. Enquanto o previsto no §1º deste artigo não for publicado, o Espaço Plano Diretor permanecerá 

em seu atual endereço e horário de atendimento, conforme sua criação para o acompanhamento do 

desenvolvimento deste Plano Diretor. 

 

CAPÍTULO IV – DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

Art 144. As audiências públicas ocorrerão por ocasião do processo de licenciamento de 

empreendimentos e atividades públicas e privadas de impacto urbanístico ou ambiental, para os quais 

sejam exigidos estudos e relatórios de impacto ambiental ou de vizinhança. 

§ 1º. A audiência pública deverá ser convocada com prazo de antecedência mínimo de 15 (quinze) 

dias a sua realização, sendo amplamente divulgada por meio de: 

I - Publicação em diário oficial; 

II - Publicação em endereços eletrônicos;  

III - Inserções em rádios. 

§ 2º. O edital de convocação da audiência pública deverá conter:  

I - Local, data e horário de sua realização; 

II - Tema e objetivo a ser tratado; 

III - Informação sobre o acesso aos documentos pertinentes à audiência pública, tais como 

estudos, plantas, planilhas e projetos, que serão colocados à disposição de qualquer 

interessado, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da realização da respectiva audiência 

pública. 



§ 4º. As intervenções realizadas em audiência pública deverão ser registradas em ata a ser divulgada 

em até 10 (dez) dias corridos da sua realização.  

 

CAPÍTULO V – DO PROJETO DE LEI DE INICIATIVA POPULAR 

Art 145. Alterações a esta Lei poderão ser propostas por meio de projetos de lei de iniciativa popular 

conforme os procedimentos estabelecidos na Lei Orgânica do Município de Caeté. 

 

CAPÍTULO VI – DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO FINANCEIRA 

Art 146. Os instrumentos de gestão financeira têm como objetivo prover recursos ao Município para a 

elaboração e execução das políticas públicas estabelecidas por esta Lei, sendo eles: 

I - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

II - Instrumentos Tributários. 

 

SEÇÃO I – Do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano  

Art 147. A destinação dos recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano é competência 

exclusiva do Conselho da Cidade. 

Parágrafo Único. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano tem os seguintes objetivos: 

I - Prover Habitação de Interesse Social e reserva fundiária; 

II - Implantar saneamento básico, infraestrutura e equipamentos urbanos; 

III - Desenvolver e implantar planos de requalificação urbana; 

IV - Investir na Regularização Fundiária; 

V - Investir na melhoria do transporte público, das ciclovias e das calçadas; 

VI - Investir na proteção de áreas de interesse ambiental, histórico, cultural ou paisagístico. 

Art 148. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano será constituído por recursos provenientes 

de: 

I - Receitas provenientes dos instrumentos de políticas urbanas previstos nesta Lei; 

II - Dotações do orçamento estadual e municipal, classificadas na função de habitação ou de 

desenvolvimento urbano; 

III - Contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de 

cooperação nacionais ou internacionais; 

IV - Receitas decorrentes da assinatura de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado 

com o Ministério Público de Minas Gerais; 



V - Rendimentos obtidos com a aplicação do seu próprio patrimônio; 

VI - Retornos e resultados de suas aplicações; 

VII - Multas, correção monetária e juros recebidos em decorrência de suas aplicações; 

VIII - Outras receitas eventuais. 

Art 149. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano contará com suporte técnico e administrativo 

providenciado pela Secretaria Municipal da Fazenda nos termos item 3.3 do Anexo I da Lei Municipal 

nº 2.475, de 26 de dezembro de 2006. 

§ 1º. Os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano serão depositados em conta 

corrente específica mantida em instituição financeira, especialmente aberta para esta finalidade. 

§ 2º. O suporte técnico e administrativo a que se refere o caput deste artigo realizará, dentre outras, 

as seguintes atividades: 

I - Controlar os recursos recebidos; 

II - Elaborar relatórios semestrais para o Conselho da Cidade detalhando os recursos 

recebidos, aplicações e destinações realizadas dos recursos; 

III - Elaborar a prestação de contas anual para compor o Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias do Município. 

 

SEÇÃO II – Dos Instrumentos Tributários  

SUBSEÇÃO I – Do Imposto Predial Territorial Urbano 

Art 150. O Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbano (IPTU) previsto na Lei nº 2.090, de 

29 de dezembro de 1998 - Código Tributário Municipal deverá ser revisto para atender as aplicações 

dispostas nesta Lei, seguindo as diretrizes: 

I - Definir as áreas urbanas ou urbanizáveis sobre as quais incidem o IPTU; 

II - Elaborar e atualizar a Planta Genérica de Valores sobre as áreas nas quais ocorre a 

cobrança de IPTU; 

III - Prever a destinação de porcentagem do valor anual arrecadado para o Fundo Municipal de 

Desenvolvimento Urbano; 

IV - Aplicar as alíquotas progressivas no tempo para o atendimento da função social da 

propriedade, conforme o estabelecido no artigo 78 desta Lei; 

V - Ajustar a cobrança do IPTU nas áreas delimitadas para a regularização fundiária.  

SUBSEÇÃO II – Das Outras Receitas Derivadas 

Art 151. O Município poderá assumir a gestão e fiscalização do Imposto sobre a Propriedade 

Territorial Rural (ITR). 



Parágrafo Único. Para cumprir o disposto no caput deste artigo, o Município deverá firmar convênio 

com a União, por meio da Receita Federal do Brasil, nos termos da Lei Federal nº 11.250, de 27 de 

dezembro de 2007 e a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.640, de 26 de maio de 

2016, ou norma que a vier suceder. 

Art 152. O Município para ampliar suas fontes de arrecadação deverá realizar estudos e planos para 

o melhor aproveitamento da repartição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, 

conforme a Lei de Minas Gerais nº 18.030, de 2009.  

 

TÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art 153. O Município deverá criar um setor específico em sua estrutura administrativa para gerir o 

ordenamento territorial e o desenvolvimento urbano visando o cumprimento integral desta Lei, no 

prazo de 180 dias corridos após a sua aprovação. 

Art 154. Os projetos de loteamento que receberam as diretrizes do órgão municipal competente antes 

da vigência desta Lei e que estejam dentro do prazo de validade poderão ser licenciados conforme a 

legislação anterior. 

Art 155. São Anexos desta Lei: 

I - Anexo I – Delimitação dos Perímetros Urbanos, composto pelos seguintes documentos: 

a) Mapas dos Perímetros Urbanos; 

b) Tabela de Vértices dos Perímetros Urbanos; 

c) Mapa das Áreas Urbanas, Rurais e de Transição. 

II - Anexo II – Zoneamento, composto pelos seguintes documentos: 

a) Mapa das Zonas e Zonas de Diretrizes Especiais; 

b) Mapa das Zonas e Zonas de Diretrizes Especiais dentro dos Perímetros 

Urbanos; 

c) Quadro de Parâmetros do Zoneamento.  

III - Anexo III – Mapa da Trama Verde e Azul 

IV - Anexo IV – Classificação do Sistema Viário, composto pelos seguintes documentos: 

a) Mapa do Sistema Viário; 

b) Mapa do Sistema Viário dentro dos Perímetros Urbanos; 

c) Parâmetros do Sistema Viário. 

V - Anexo V – Lugares de Interesse Cultural e Patrimônio Histórico. 

VI - Anexo VI – Termo de Referência para elaboração de Laudo Técnico sobre o valor do 

terreno de acordo com a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - nº 

14653-2, de 30 de maio de 2004. 



Art 155. Ficam revogados: 

I - Lei nº 2.496, de 20 de junho de 2007; 

II - Os artigos 2º e 3º da Lei nº 2.475, de 26 de dezembro de 2006. 

Art 156. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 


